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األنصاري: مبروك للكويت 
هنأ أمني س���ر نادي القادس���ية املعني وليد األنصاري جميع

اجلماهي���ر الكويتي���ة وليس القدس���اوية فق���ط ملؤازرتها 
للفري���ق بع���د تواج���د جمي���ع رواب���ط الف���رق األخ���رى في 
املب���اراة، مش���يرا إل���ى أن العب���ي القادس���ية ل���م يخذلوه���م 
وكان���وا عل���ى الوعد بع���د أن حقق���وا الفوز بف���ارق 3 أهداف.

وقال األنصاري انه ال يش���ك في قدرة العبي القادس���ية على 
الفوز بأي مباراة مهم���ا كانت الظروف بعد ان أثبت األصفر انه 

يعود بقوة بفضل تألق الالعبني من مباراة ألخرى.

المطوع: لن نخذل الجماهير
يحيى حميدان

قال جنم االصفر بدر املطوع ان العبي القادس���ية وعدوا وأوفوا 
بوعدهم وقاتلوا طوال املباراة فكان التأهل من نصيبهم، مشيرا إلى 
أن اخلطوة املتبقية هي الفوز بالكأس الذي سيكون من بوابة االحتاد، 
مؤكدا أن العبي القادسية كالعادة لن يخذلوا اجلماهير وسيقاتلون 

أيضا من أجل إحراز اللقب.
وشكر املطوع جميع اجلماهير التي حضرت ووقفت خلف الفريق 
بالرغم من تأخرنا في مباراة الذهاب بهدفني فهم الذين أعطونا ثقة 

مضاعفة ودفعة معنوية كبيرة للعودة بهذه القوة.

تجهيز ندا للدوري
يعكف اجلهاز الطبي للقادسية على جتهيز املدافع مساعد ندا ملباراة

الساملية السبت املقبل في الدوري املمتاز بعد تعرضه لإلصابة 
ف���ي مواجهة الرفاع أول من أمس وس���يضطر ن���دا للغياب عن 
التدريب���ات اليومني املقبلني للتأكد من ش���فائه من اإلصابة، كما 
تأكد ايضا غياب أحمد عجب عن مباراتي الس���املية والس���احل 
بالدوري املمتاز على أن يتم جتهيزه للمباراة النهائية وستكون 
مشاركته فيها ضئيلة وحس���ب استجابة عضلته للعالج خالل 

األسبوعني املقبلني. 

الخليفة بارك للقادسية
حضر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الشيخ زياد بن
خليفة إلى غرفة العبي القادسية وبارك لهم الفوز وهنأهم 
عل���ى املجهود الطي���ب ومتنى لهم الف���وز بالبطولة ووعدهم 
باحلضور للمب���اراة النهائية أمام االحتاد الس���وري، ومازح 
امل���درب محمد إبراهيم قائال له »إن لم تفز بالبطولة راح أزعل 

ألنك أخرجتنا منها«. 

االتحاد إلى النهائي
تأهل االحتاد الس���وري إلى نهائي كأس االحتاد اآلسيوي بفوزه 
عل���ى ضيفه موانغ تون���غ التايلندي 2 � 0 في حلب في إياب نصف 

النهائي. 
سجل الهدفني محمد احلسن في الدقيقتني 27 و41. وكان االحتاد 

خسر ذهابا 0 � 1.
يذكر ان االحتاد سبق ان أخرج الكويت من الدور الثاني بركالت 
الترجيح، ثم أقصى كاظمة من الدور ربع النهائي بركالت الترجيح 

أيضا.

بدر وعقدة ركلة الجزاء60 ألف دوالر من أبل والنصار

المسعود: سنفرغ الالعبين

النائب د.وليد الطبطبائي وعبدالعزيز املرزوق وفواز احلساوي وياسر أبل يتابعون املباراة

)هاني الشمري(

نجم األصفر عبدالعزيز المشعان

 يراوغ محترف الرفاع الكاميروني مصطفى مختار 

)أ.ف.پ(

حارس الرفاع محمود منصور تألق على الرغم من دخول 4 أهداف في مرماه

إبراهيم املسعود يهنئ محمد راشد بالتأهل

املدرب محمد إبراهيم يرد التحية للجماهير بعد الفوز

قدم عضو مجلس ادارة النادي العربي السابق
ياسر أبل مكافأة لالعبي القادسية قيمتها 20 
ألف دوالر بعد الفوز عل���ى الرفاع، وكان أبل قد 
حرص على حضور املباراة وساند االصفر طوال 

شوطي املباراة.

كما قدم رئي���س مجلس إدارة ش���ركة رمال  
الكويت العقارية محمد النص���ار 40 ألف دوالر 
لفريق القادسية بعد تأهله للمباراة النهائية وكان 
النص���ار قد وعد قبل املباراة بتقدمي 10 آالف لكل 

هدف يسجله العبو القادسية في مرمى الرفاع.

عبدالعزيز جاسم
يبدو ان عقدة ركلة اجلزاء مازالت تعاند بدر 
املطوع، فقد وضع���ت جماهير االصفر أيديها 
على قلوبها عندما تق���دم لضربة اجلزاء امام 
الرفاع، وهو امر ال يقلل من ش���أنه، لكن على 

مدرب القادس���ية محمد إبراهيم اسناد املهمة 
لالعب آخر، واملوجودين كثر في النادي منهم 
مساعد ندا وعبدالعزيز املشعان وجهاد احلسني 
وفراس اخلطيب وجميعهم مميزون في تسديد 

ركالت اجلزاء. 

أكد مدير الفريق األصفر إبراهيم املسعود أن
ادارة النادي سترسل كتابا إلى جلنة املسابقات 
باحتاد الكرة تطلب فيه تأجيل مباراة الفريق مع 
خيطان 3 نوفمبر املقبل بكأس االحتاد وكذلك 
مواجهة كاظمة 7 نوفمبر بنفس البطولة وذلك 
للتفرغ للمباراة النهائية في 6 نوفمبر وخوفا 
على الالعبني من اإلرهاق وكذلك اإلصابات، مؤكدا 
انه سيرسل كتابا آخر إلى احتاد الكرة يطلب فيه 
بقاء العبي األصفر ال� 12 املقيدين في صفوف 

االزرق مع الفريق وعدم انضمامهم لتدريبات 
األزرق أواخر الشهر اجلاري حتى يستعد االصفر 
جيدا باإلضاف���ة إلى بقاء العبي األوملبي ايضا 
وعدم سفرهم مع املنتخب للمشاركة في دورة 
األلعاب اآلسيوية في غوانزو الصينية على أن 

يغادروا بعد املباراة النهائية. 
وأضاف املسعود أن هذا الفوز ليس بغريب 
على العبي القادسية الذين عودونا على تخطي 

الصعاب والتغلب على جميع الظروف.

القادسية..  يواجه االتحاد 
في نهائي مكرر بين الكرة 
الكويتية والسورية

ال يعرف المستحيل
عبدالعزيز جاسم

»القادسية ال يعرف املستحيل« مقولة سطرها العبو األصفر أمام 
الرفاع البحريني أول من أمس بعد الفوز الكبير 4-1 ليرد القادسية الدين 
وبقوة بعد أن خسر في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس االحتاد 
اآلسيوي 0-2 ليتأهل إلى نهائي الكأس ويلتقي االحتاد السوري في 
نهائي مكرر بني الكرة الكويتية والسورية بعد أن حقق الكويت لقب 
املوس���م املاضي على حساب الكرامة. ورغم تأخر األصفر بهدفني في 
مباراة الذهاب إال أن جماهير القادسية كانت متفائلة وواثقة بفريقها 
فآزرته بقوة وظلت تش���جع من البداية وحتى النهاية ليثبت العبو 
األصفر أنهم عند حسن الظن. وتبقى خطوة واحدة إلبقاء الكأس في 
الكويت، وهي الفوز على االحتاد الذي سبق أن لعب معه األصفر في 
دور املجموعات وتعادال س���لبا في مباراة الذهاب وفاز األصفر إيابا 

بثالثية نظيفة.

هدف المشعان

يعتبر الهدف الذي س���جله جنم املباراة عبدالعزيز املش���عان في 
الدقيقة الرابعة هو املفتاح الس���حري الذي ش���رع مرمى الرفاع أمام 
العبي القادسية ألنه أعطى ثقة كبيرة لألصفر وأربك املنافس، ولكن 
قبل الهدف يجب أن ننظر للطريقة التي لعب بها املدرب محمد إبراهيم 
بإشراك اخلطير املشعان منذ البداية كما أنه جعل عامر املعتوق في قلب 
الدفاع ووضع مساعد ندا في اجلهة اليسرى والسبب في ذلك واضح 
وهو متيز ندا في النزعة الهجومية وسرعة املعتوق في االرتداد السريع 
مع املهاجمني في الهجمات املرتدة، وكانت هذه الطريقة بداية االنطالقة 
احلقيقية للفوز باملباراة، فبعد أن تقدم األصفر بهدف املشعان واصل 
الضغط كثيرا من أجل مضاعفة النتيجة لكنه لم يتخلص من عقدة 
إضاعة الفرص السهلة اال انه في املقابل لم يسمح بأي هجمة خطرة 
على مرمى اخلالدي خاصة ان العبي الرفاع فضلوا التكتل أمام املرمى 
طوال الوقت واكتفوا مبشاهدة املطوع والعامر واألنصاري الهادئ في 
متريراته املتقنة والسوري جهاد احلسني وهم يتناقلون الكرة بينما 

أتعب العنزي دفاعات الرفاع بكثرة حتركاته املتواصلة.

هدف العودة

وفي الش���وط الثاني لم يغير العبو القادس���ية طريقتهم وظلوا 
يهاجمون بضراوة ومن متريرة العامر السحرية استغل العنزي الكرة 
وسجل الهدف الذي يعتبر العودة لنقطة الصفر بني الفريقني ليتفكك 

الرفاع في جميع خطوطه وميارس القادس���ية هوايته باالس���تحواذ 
على الكرة حتى جاء التغيير الذي أغضب اجلمهور بإخراج العنزي 
وإدخال فراس اخلطيب اال ان محمد إبراهيم أثبت أن »أهل مكة أدرى 
بش���عابها« خاصة بعد أن فتح اخلطيب »شوارع« في دفاعات الرفاع 
وأرهقهم كثيرا وفتح املس���احات أمام باق���ي الالعبني بالرغم من أنه 
عائد من اإلصابة حتى انه س���جل هدفا صحيح���ا ألغاه احلكم لكن 
كالعادة يظهر بدر املطوع الذي سجل الهدف الثالث ولم يكتف بذلك 
بل صنع ركلة جزاء لنفس���ه لكن���ه أضاعها، إال ان ضياع الركلة كان 
ذا فائدة للبديل عمر بوحمد الذي ترجمها لهدف رابع قتل به طموح 
الرفاع كليا، وفي ظل نش���وة الالعبني وفرحتهم جاء الهدف الشرفي 
للرفاع من قدم حمد راكع الذي لم يكن كافيا إلقصاء القادسية ولكن 
في مجمل املباراة تعتبر مباراة الرفاع هي األفضل لألصفر من ناحية 
التنظيم التكتيكي والقتالية واس���تغالل الفرص بتس���جيل نصفها 
وإن س���ار الفريق على نفس اخلطى فإن الكأس ستكون صفراء دون 
منازع حتى إن كان املنافس االحتاد الذي أقصى الكويت وكاظمة من 

نفس البطولة.

 إبراهيم: الالعبون أبطال

وعن أداء الالعبني قال مدرب القادسية محمد إبراهيم ان الالعبني 
كانوا أبطاال وعلى قدر املسؤولية وإن الفرحة ستستمر حتى مباراة 
الس���املية الس���بت املقبل في الدوري املمتاز التي يجب أن نركز فيها 
ونس���تمر من خاللها للمنافسة على الصدارة، مشيرا إلى أن األصفر 
سيقاتل كالعادة من أجل حس���م لقب الكأس للكرة الكويتية وليس 

للقادسية فقط. 
وأض���اف أنه منذ هذه اللحظة س���يضع خطة مناس���بة للمباراة 
النهائية أمام االحتاد الس���وري الذي يعتبر م���ن الفرق القوية رغم 
فوزنا عليه في دور املجموعات 3-0 إال أن املباريات النهائية تختلف 
عن دور املجموعات، الفتا إلى أنه س���يطلب من إدارة الفريق تعديل 
جدول املباريات لألصفر بالتنسيق مع احتاد الكرة للتفرغ للمباراة 
النهائية خصوصا مواجهة كاظمة في كأس االحتاد 7 نوفمبر أي بعد 

املباراة النهائية بيوم. 
وب���ني إبراهيم أن مس���اعد ندا يعتبر أبرز رج���ال املباراة بعد أن 
حتامل على اإلصابة طوال الش���وطني وأصر على إكمال املباراة ولم 
يهبط مستواه في الدفاع والهجوم وساهم كثيرا مع باقي زمالئه في 

هذا الفوز الكبير.


