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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.


