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.. الحلو ما يكمل
االتحاد السوري بطالً لكأس االتحاد اآلسيوي بعد فوزه على القادسية بركالت الترجيح

السيطرة القدساوية على الكرة، 
وفي الشوط االضافي الثاني لعب 
علي النمش بدال من محمد راشد 

املصاب.
مثل القادسية: نواف اخلالدي، 
محمد راشد )علي النمش(، حسني 
فاضل، مساعد ندا، عامراملعتوق، 
جهاد احلس���ني )سعود املجمد(، 
ط���ال العامر، فه���د االنصاري، 
عبدالعزيز املشعان، بدر املطوع، 

حمدالعنزي )فراس اخلطيب(.
مثل االحتاد: خال���د عثمان، 
احمد كاسي، عمر حميدي، مجد 
حمصي، عبدالقادر دكة ، محمد 
فارس، احمد حاج، طه دياب، تامر 

رشيد، جود فيرنوي.
ادار املباراة احلكم الس���عودي 
خلي���ل جال، وان���ذر عبدالعزيز 
املش���عان وطرد طال العامر من 
القادسية، واحمد حاج وامين صال 

من االحتاد وطرد محمد احلسن.

وكاد فهد األنصاري ان يس���جل 
هدف���ا رائعا بعد أن س���دد كرة 
صاروخية طار لها احلارس خالد 
عثمان، وأبعدها بأطراف أصابعه 
الى ركنية، واش���تعلت املباراة 
وهاجم االحتاد بكل ثقله وهدد 
مرمى اخلالدي، ولكن متاسك دفاع 
األصفر حال دون تسجيل هدف، 
وأحسن عبدالعزيز املشعان في 
اجلهة اليسرى ومرر كرات ساقطة 
لم يحسن استثمارها ولم يظهر 
بدر املطوع في مس���تواه بعدما 

واجه رقابة لصيقة.
ب���دل الضائع  الوق���ت  وفي 
وحتديدا في الدقيقة )92( أخرج 
البطاق���ة احلمراء بوجه  احلكم 
املدافع محمد احلسن بعد دخول 
خشن على مساعد ندا فتعادلت 

كفتا بني الفريقني.
وفي الش���وط االضافي االول 
لم تكتمل ألع���اب الفريقني رغم 

كرة مرت إلى جانب القائم.  

بطاقتان حمراوان

وشهد الش���وط الثاني إثارة 
متواصلة ب���دأت بإدراك االحتاد 
التع���ادل بهدية من  الس���وري 
احلارس ن���واف اخلالدي عندما 
س���دد طه دياب ك���رة ثابتة من 
مس���افة بعي���دة ضربت بصدر 
اخلالدي ودخل���ت املرمى )52( 
القاصم���ة  وج���اءت الضرب���ة 
العامر  للقادسية بخروج طال 
مطرودا بعد حصوله على البطاقة 
الثانية )75( فأسقط بيد الاعبني 
واملدرب محمد ابراهيم الذي لم 
يحرك س���اكنا، ثم أدخل فراس 
اخلطيب ب���دال من حمد العنزي 

وافتقدنا اختراقاته وتس���ديداته، 
وقاد مساعد ندا وحسني فاضل خط 
الدفاع وأحسنا في الغاء اخلطورة 
الهجومي���ة لاحت���اد الس���وري. 
السيطرة في الشوط األول كانت 
قدساوية وترجمها الاعبون بهدف 
السبق وهذا ما كان ينشده مدربه 
محمد  ابراهيم، وس���نحت فرصة 
ثمينة لبدر املطوع عقب الهدف لكنه 
سدد كرته فوق العارضة. أما االحتاد 
فقد لعب مدافعا إذ كان يتطلع إلى 
انهاء الش���وط األول دون خسائر 
لكن القادسية أفسد عليه ومدربه 
خطته، واعتمد االحتاد على الكرات 
املرتدة نحو مهاجميه تامر رشيد 

والكاميروني جود فيرنوي.
وسدد طه دياب افضل العبيه 

السوري خالد عثمان وُيسأل أيضا 
عن دخول الكرة مرماه.

القادسية بنهج هجومي  لعب 
مكثف وكانت الك���رة حتت أقدام 
العبيه وقتا طوي���ا ولكنه تأخر 
في تهديد مرمى خصمه لعدة اسباب 
منها التمركز الدفاعي اجليد لاحتاد 
ومراقبتهم اللصيقة للمهاجمني بدر 
املطوع وحمد العنزي، إلى جانب 
ع���دم اكتمال الكرات القدس���اوية 
وفقدانها للخطورة عند االقتراب 
املتألق  من منطقة اجلزاء، ولعب 
عبدالعزيز املشعان دورا كبيرا في 
خط الوسط وكان مصدر خطورة في 
حتركاته في حني لم يظهر السوري 
جهاد احلسني مبستواه املعهود رمبا 
حلساس���ية املباراة بالنسبة إليه 

في صد ركل���ة ثمينة من فراس 
اخلطيب.

بالفعل كانت ليلة حزينة بكى 
فيها الاعبون واجلماهير وكانت 
حلظات حزينة واجلماهير تخرج 

منهزمة بعد املباراة.
كان القادسية بأمس احلاجة 
إلى تس���جيل هدف في الدقائق 
العشرين األولى كي يصعب املهمة 
على خصمه االحتاد لكنه تأخر 
حتى الدقيق���ة 29 ليصيب حمد 
العنزي الهدف بدقة بعد مجهود 
رائ���ع من عبدالعزيز املش���عان 
الذي تخلص من الاعب املقابل 
له وانطلق بالكرة ومررها متقنة 
إلى حم���د العنزي والذي بدوره 
سددها بيسراه الى مرمى احلارس 

ورض���وان قلعجي ولم يس���دد 
الركلة اخلامسة في حني سجل 
لألصفر بدر املطوع وسعود املجمد 
وأهدر ركلتني فراس اخلطيب وفهد 

األنصاري.
ل���م يحس���ن امل���درب محمد 
ابراهيم في املب���اراة وكان أحد 
أسباب اخلسارة إلصراره على 
إش���راك فراس اخلطيب الذي لم 
يعط كل ما عنده وكان واضحا 
تخوفه من اللق���اء، وأهدر ركلة 
ترجيحي���ة، والغريب انه لعب 
مكان حمد العنزي أفضل املهاجمني 
مما أراح دفاع االحتاد، وبالفعل 
كانت خس���ارة موجعة ومؤملة 
تسبب فيها املدرب محمد ابراهيم 
والعبوه ومنهم احلارس نواف 
اخلالدي الذي تسبب في الهدف 
في مرماه ول���م يتمكن من صد 
ركلة ترجيحية واحدة، في حني 
جنح حارس االحتاد خالد عثمان 

ناصر العنزي - مبارك الخالدي 
عبدالعزيز جاسم

خسر القادسية »58 ألف مرة« 
هم عدد م���ن حضر الى ملعب 
ستاد جابر، خسر القادسية كأس 
االحتاد اآلس���يوي بسبب عدم 
قدرة العبيه على تسديد ركات 
الترجيح، خسر القادسية وأبكى 
التي س���دت مداخل  جماهيره 
ومخ���ارج منطق���ة العارضية 
موقع ستاد جابر مبكرا في مشهد 
رائع وتاريخي وحلو.. ولكن كما 
يقال »احللو ما يكمل«، وخسر 
القادس���ية ألنه لعب بطريقة 

غريبة لم تكفل له الفوز.
انتهت املواجهة املثيرة بفوز 
االحتاد الس���وري 4-2 بركات 
الترجي���ح بعد انته���اء الوقتني 
األصلي واإلضافي 1-1 وس���جل 
ركات بطل الكأس عمر حميدي 
وط���ه دياب وصاح ش���حرور 

)هاني الشمري( فرحة العبي االحتاد السوري بكأس االحتاد األسيوي للمرة األولى 

أكد رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم محمد 
بن همام ان ستاد جابر الدولي يستحق العالمة 
الكامل��ة 10 على 10 من الناحي��ة اجلمالية والقدرة 

االستيعابية.
وقال بن همام في تصريح مقتضب ل� »األنباء« 
قبل انطالق املباراة النهائية: في احلقيقة لقد فوجئت 
باحلضور اجلماهيري الغفير الذي زحف الى ستاد 
جابر ملتابعة املباراة بني القادس��ية واالحتاد، وهذا 
دلي��ل واضح وصريح عل��ى ان اجلمهور الكويتي 

متعطش ملواكبة البطوالت الكبيرة على ارضه.
واضاف ب��ن همام: ان تنظيم النهائي يعتبر رائعا 
وال غبار عليه، رغم انها املرة االولى التي يستضيف 
فيها س��تاد جابر نهائي بهذا احلجم على املس��توى 

القاري.

قال رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة 
د.ف��ؤاد الفالح: جنحنا ف��ي التنظيم داخل 
امللعب وأخرجنا املباراة بش��كل رائع لكن احلظ 
في ركالت الترجيح لم ينصفنا، ونهنئ األشقاء، 
ونحن بحاجة الى إعادة حس��اباتنا خارج امللعب 

ألن الكثافة العددية كانت كبيرة. 

اعتب��ر نائ��ب املدير الع��ام للهيئ��ة العامة 
للش��باب والرياضة لشؤون الشباب جاسم 
يعق��وب ان احلضور اجلماهي��ري الكبير غير 
املتوقع للنهائ��ي زاد من حالوة وجمال املباراة، 
 وام��ل ان تكون ه��ذه املباراة بداي��ة االنطالقة
الس��تضافة االح��داث الرياضي��ة الكبيرة على 

ستاد جابر.

قوب��ل دخ��ول رئيس االحتاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم محمد بن همام بصافرات اس��تهجان قوية 
م��ن قبل اجلماهير الغفيرة في س��تاد جابر وذلك 
لدى نزوله الى أرضية امللعب قبل املباراة للس��الم 

على الالعبني.

بن همام: ستاد جابر 
10 على 10

الفالح: نهنيء األشقاء

يعقوب: حضور غير متوقع 

صافرات استهجان على بن همام

)محمد ماهر( طالل العامر في صراع على الكرة مع رشيدمحمد العنزي يحاول تخطي عمر حميدي 

)هاني الشمري( جماهير قدساوية مصدومة من هزمية األصفرعلي النمش متأثرا بالهزمية بعد املباراة  

تغيي�رات خاطئ�ة للم�درب محم�د إبراهي�م تس�ببت في الخس�ارة
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حضور نسائي 

محمد إبراهيم بدا في »لوك« جديد أمس

الفتات تأييد لألصفر

متطوعات شاركن في تنظيم عملية الدخول إلى الستاد

طفلة عاشقة للقادسية تشجع

)هاني الشمري(كبار احلضور وعدد من النواب شاركوا مبؤازرة األزرق

سجل األبطال
البطلالعام
اجليش السوري2004
الفيصلي2005
الفيصلي2006
شباب األردن2007
احملرق2008
الكويت2009
االحتاد السوري2010

58.604 متفرجين في »درة المالعب«

مبارك يركض نحو الستاد

وصل عدد احلضور اجلماهيري في ستاد جابر الى 58.604 
متفرجني حسب اإلحصائيات الرسمية من قبل منظمي املباراة. 
وقدر املنظمون عدد اجلماهير التي لم حتصل على مقــاعد 

بـ 20 ألف متفرج عادوا ملنازلهم ملتابعة املباراة.

اضطر إداري فريق القادســــية جمال مبارك الى التوجه 
الى ســــتاد جابر جريا على األقدام ملسافة طويلة لتسليم 
قائمة أسماء الفريق ملراقب املباراة الهندي كول جوتام وذلك 
قبل انتهاء الوقت احملدد لكل فريق لتسليم قائمته. وكانت 
حافلة األصفر قد بقيت عالقة وســــط زحام السيارات على 
بعد عدة كيلومترات من الستاد الرئيسي مما أجبر الالعبني 

علي النمش وخلف السالمة على النزول من احلافلة.

الملعب من

 خالل مجريات املباراة حدث تراشق بالعلب الفارغة 
بني اجلماهير الكويتية والســـورية في مشـــهد غير 

حضاري.
 خلت املدرجات متاما من اجلماهير خالل دقيقتني بعد 
أن س��جل العب االحتاد الس��وري رضوان قلعجي ركلة 

احلسم.
 لم يكن التنظيم باملســـتوى املطلوب قياسا على 
حجم املباراة والســـعة الكبيرة للستاد بحيث عانى 
رجال اإلعالم من الوصول الى الستاد وقطعوا مسافة 
طويلة وصلت الى 20 دقيقة سيرا على األقدام للوصول 
الى أماكنهم التـــي فوجئوا باحتالل اجلماهير لها مما 
ســـبب تذمرا كبيرا لدى اإلعالميـــني املكلفني بتغطية 

املباراة من امللعب.
 عان��ى مراقب احلكام اإلماراتي علي بوجس��يم خالل 
متابعت��ه للمباراة من كابينته اخلاص��ة، اذ قضى املباراة 
واقفا بس��بب وقوف اجلماهير أم��ام الكابينة املخصصة 

له.
 بدأ التوافد اجلماهيري الى الستاد في الساعة الثانية 
والنصف ظهرا األمر الذي أحدث ربكة كبيرة في حركة 

السير في املنطقة احمليطة بالستاد.
 بذل العميد عبدالعزي��ز الكندري من القوات اخلاصة 
جهدا كبيرا في تنظيم منصة كبار الزوار، ودخل الكندري 
في نقاش حاد مع س��كرتير عام احتاد الكرة سهو السهو 

حول بعض النقاط التنظيمية.
 أبدت اجلماهير استياء كبيرا من قيام املدرب محمد 
ابراهيم بإخراج حمد العنزي وإدخال فراس اخلطيب، 
مطالبة بالزج بعمر بوحمد، واستاءت اجلماهير كثيرا 
أيضا من املســـتوى الذي ظهر به بدر املطوع ونواف 
اخلالدي الذي حملته اجلماهير مسؤولية الهدف الذي 

سجله العب االحتاد طه دياب.

محمد إبراهيم:
األرضية هي السبب!

...و بكى

ظهر محمد إبراهيم عصبيا 
في املؤمتر الصحافي بعد املباراة 
وقال: إن سبب اخلسارة األول 
هو أرضية ملعب ستاد جابر 
التي لم يعتدها الالعبون وأثرت 
على أداء فريقنـــا كثيرا، وأنا 
دائما أدافع عن عناصر فريقي 
وكسبنا رجاال، وتعاملنا مع طرد 
طالل العامر بشكل إيجابي ملدة 
نصف ساعة حتى طرد الالعب 

السوري.
وعن خـــروج حمد العنزي 
لم يجب إجابة شـــافية وقال: 
ان فراس اخلطيب أيضا العب 
متميز وأنا من يقيم الالعبني.

الفني للقادسية  املدير  دخل 
محمد ابراهيم في نوبة بكاء حادة 
بعد تسلمه للميدالية البرونزية 
وقام بعض اإلداريني مبواساته 
وطلبـــوا منه نســـيان ما حدث 

والتفكير في القادم.
وقال إبراهيم: كنت أرغب في 
إدخال الفرحة إلى قلوب جميع 
الكويتيـــني ولكن اهلل لم يكتب 
لنا الفـــوز واحلمد هلل على كل 

حال.


