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مبارك الوقيان

كاظمة.. العبرة بالنهاية
شخصيا لم اكن اتوقع ان يفوز كاظمة بلقب كأس صاحب 

السمو األمير، ليس ألنه ال يستحق اللقب او انه سيناله 
بضربة حظ، بل ان هناك عدة اسباب وقد ذكرتها في مقال 

سابق في نفس هذه الزاوية عندما اشرت الى ان طريق كاظمة 
في هذا املوسم صعب جدا في ظل ظروف مر بها وابعدته عن 
املنصات عدة سنوات نظرا الفتقاد الروح لدى بعض العبيه، 

ما ادى الى تراجع نتائج الفريق الى ان وصل الى املرحلة التي 
لم يكن احد من محبي النادي يتمنى له الوصول اليها.

وذكرت حينها ان على مجلس ادارة النادي الذي لم يقصر 
في تلبية احتياجات الفريق، ان يجد احلل املناسب لتلك 

املعضلة حتى ال ينتهي هذا املوسم دون حصول البرتقالي 
على لقب يحفظ به ماء وجه النادي الذي ابتعد فترة طويلة 

عن الظفر بااللقاب، وبالفعل فقد اجتهد الرئيس اسعد البنوان 
ومعه زمالؤه اعضاء مجلس االدارة بعد ان وصلهم »املسج« 

واحاطوا الالعبني باهتمام اكبر من السابق ووقفوا الى 
جانبهم، ورفعوا من روحهم املعنوية، االمر الذي انعكس ايجابا 

على الفريق الى ان تأهل الى دور االربعة من مسابقة دوري 
ابطال اخلليج، وحصل على لقب كأس االمير اول من امس بعد 

غياب عن اللقب ملدة 13 سنة، رغم ان نادي الكويت لم يكن 
باخلصم السهل، بل جاهد وحاول قدر استطاعته ان يجمع 
البطولة الثالثة له هذا املوسم رغم الغيابات التي تأثر بها من 

فقدانه اسماعيل العجمي واالصابة اللعينة التي اصابت جراح 
العتيقي في وقت مبكر من املباراة، ولكن هذا هو حال الكرة 

»يوم لك ويوم عليك«. مبروك لكاظمة الذي طبق مقولة العبرة 
بالنهاية، وهاردلك للكويت.

> > >
كلمة حق يجب ان تقال لالعالمي املميز محمد جوهر حيات 

الذي جمع صفتني من الصعب جمعهما في آن واحد وهما 
التقدمي الرياضي والكتابة الصحافية في مجال السياسة، حيث 
متكن من خالل برنامجه الناجح »اجلماهير« الذي يعرض على 

قناة »الراي« ان يستقطب العديد من املشاهدين نظرا جلرأة 
احلوار مع ضيوفه وهذا ما جتلى في اللقاء االخير الذي اجراه 
مع رئيس نادي القادسية فواز احلساوي، حيث وجد الضيف 

نفسه امام مذيع ملم بجميع االمور الرياضية والقدساوية على 
وجه اخلصوص وظهرت احللقة بشكل مميز ورائع ومليئة 

باالخبار احلصرية التي انفرد بها البرنامج ونشرتها الصحف 
بعد ذلك، بفضل االعداد اجليد كذلك من الزميل النشط احمد 

العنزي.

خالد عجب في كرة مشتركة مع طالل الفاضل )هاني الشمري( حسني كنكوني تألق أمام الكويت

روماو: األبيض قدم موسمًا رائعًا وخسرنا بسبب خطأ

ماتشاال حسم اللقب باخلبرة.. وروماو أخطأ في قراءة املباراة

املرزوق: اجتماع قريب لبحث ملفي املدرب واحملترفني

هدف »فاضل« يوازي أهداف 13 موسمًا لكاظمة

ربع نهائي البطولة اآلسيوية، 
وكل تلك املنجزات ال ميكن ان 
تتحقق لوال التع���اون الكبير 
الفني واالداري  بني اجلهازين 
واملجه���ود الكبير لالعبني وال 
ننسى دور مجلس االدارة الذي 
وف���ر كل مس���تلزمات النجاح 

للفريق.
وامتدح روماو الالعبني واكد 
انهم بذلوا مجه���ودات كبيرة 
واظهروا روحا عالية من التعاون 
واالجتهاد والتضحيات الكبيرة 
من الوقت واملجهود البدني حتى 
بدا الفريق متجانسا بشكل كبير 
نتيجة لاللت���زام بالتعليمات 
الفنية وهي من مميزات فريق 

الكويت.
وكان روماو قد عقد اجتماعا 
قصيرا في غرفة تبديل املالبس 
مع اجلهاز االداري للفريق، لكن 
لم يظهر اي شيء عن االجتماع 
سوى انه قام مب�عانقة وتوديع 
الالعب���ني واالداري���ني بحرارة 
في مش���هد يوح���ي ب���الفراق 

بينهما.
مبارك الخالدي  ٭

التس����ديد من بعيد عن طريق 
الكرات املتحركة.

األبيض خجول

لم تتع����ود جماهير األبيض 
على األسلوب الهجومي اخلجول 
الذي لعب به املدرب البرتغالي 
جوزيه روماو باللعب مبهاجم 
صريح واحد وهو علي الكندري 
البرازيلي روجيريو  ويسانده 
الذي »قتل« في هذا املركز ألنه 
يجي����د االنطالق من اخللف، بل 
زاد م����ن أخطائه عندما تعرض 
العتيقي لإلصابة فأدخل إبراهيم 
ش����هاب بدال منه وهو الذي لم 
يظهر في املباراة إال في االنفراد 
الذي أضاعه وكذلك حلظة دخوله 
وحلظة خروجه عندما استبدل 
في الشوط الثاني باملهاجم خالد 

عجب.
لكن يجب اال نحمل املسؤولية 
كامل����ة للمدرب فالعبو الكويت 
كانوا ف����ي واد واملباراة في واد 
ولم يستغلوا تراجع كاظمة إلى 
وسط ملعبهم بل كانوا يخطئون 

في التمريرات.
وكذلك يجب أن نلقي باللوم 
على العبي الوسط وحسني حاكم 
وناصر القحطاني الذين اكتفوا 
بالدفاع ومراقبة الالعبني ونسوا 
أن هناك ادوارا هجومية مساندة 

يجب أن يقوموا بها.
عبدالعزيز جاسم  ٭

مع ادارة النادي قد انتهى بالفعل 
عقب نهاية مباراة الفريق امام 
كاظمه مساء اول من امس في 
نهائي كأس سمو االمير التي فاز 
بها البرتقالي 1 - 0، مضيفا ان 
احلظ وق���ف الى جانب كاظمة 
وج���اء الهدف بع���د غفلة من 
العبينا عن التغطية الدفاعية.

وقال روماو ل� »األنباء«: لقد 
انتهت مدة تعاقدي مع الفريق 
بشكل فعلي بعد نهاية املباراة، 
اال ان احدا من ادارة النادي لم 
التجديد من  يفاحتني بش���أن 
عدمه، واالم���ر متروك لتقدير 

االدارة في هذا الشأن.
واضاف انن���ي ال امانع في 
االستمرار مع الفريق متى رغبت 
االدارة في ذلك خاصة بعد ان 
متكنا من خالل العمل اجلماعي 
من حتقيق نتائج جيده وقدمنا 
موس���ما رائعا بكل املقاييس، 
حصلنا فيه على كأس ولي العهد 
ووصلنا ال���ى املباراة النهائية 
لكأس االمير، الى جانب وصافة 
الدوري بعد ان كنا على مقربة 
منه، كما استطعنا التأهل الى 

دائم����ا يعتمد على حتركات هذا 
الالعب.

البرتقالي والتسلل

وال يخف����ى عل����ى اجلمي����ع 
األسلوب املميز والتكتيك الراقي 
الذي اتبعه العبو كاظمة طوال 
ش����وطي املباراة باالعتماد على 
كشف التسلل والذي يحتاج إلى 
تركيز وتناغم بني رباعي الدفاع 
الذي لم يخطئ إال في حالة واحدة 
وأنقذها النجم املتألق كنكوني.

ول����م يغي����ر ماتش����اال في 
أسلوبه او طريقته التي فاز بها 
القادسية بهدف في الدور  على 
النهائي وه����و االعتماد  نصف 
على انطالقات العبي الوسط من 
اخللف، وخير دليل هدف ناصر 
فرج بالقادسية وهو العب وسط 
وهدف لقب الكأس للفاضل، وهو 
العب وسط، ما يظهر أن املدرب 
القدير بدأ يسترد تأثيره وفكره 
الالعبني باتباع أس����لوب  على 
اللعب الش����امل والذي دائما ما 
النتائج  يؤتي ثماره ويحق����ق 

املرجوة.
وعلى الرغم من ان البرتقالي 
لم يصنع فرصا محققة للتسجيل 
ال عن طريق مهارة فهد العنزي 
أو حتى مباغتة يوس����ف ناصر 
للمهاجمني، لكنه ابدع في طريقة 
جديدة لم نش����اهدها كثيرا في 
مالعبنا في الفترة األخيرة وهي 

قال رئيس مجلس ادارة نادي 
الكويت عبدالعزيز املرزوق ان 
ادارة النادي س���تعقد اجتماعا 
الفني  التقريرين  قريبا لبحث 
واالداري املتعلقني بأداء ونتائج 
الفريق لهذا املوسم، مشيرا الى 
ان ادارة الكويت اعتادت اتخاذ 
قراراتها بعد دراس���ة التقارير 
الواردة اليها من االجهزة الفنية 
واالدارية وهو نهج ثابت نسير 

عليه.
واض���اف ان ادارة الن���ادي 
ستقرر موقفها بوضوح بشأن 
هوية مدرب الفريق للموس���م 
التقارير  املقبل عل���ى ض���وء 
املرفقة، كما ان االدارة ستبحث 
ملفات الالعبني احملترفني التخاذ 
القرارات الالزمة بشأن االستغناء 
او التجديد مع أي منهم، الفتا الى 
الفريق واحملافظة  ان مصلحة 
على مكتسباته التي حققها طوال 
السنوات املاضية تبقى عامال 
رئيسيا في حتديد بقاء او رحيل 

اي منهم.
من جانبه، اكد مدرب الفريق 
البرتغالي جوزيه روماو ان عقده 

هدف واحد »يساوي« أهداف 
13 موسما س����جلها كاظمة على 
مدار السنوات املاضية والتي لم 
تكن كافية لصع����ود البرتقالي 
التتويج، ويعتبر  إلى منصات 
هذا اله����دف هو األغلى واالثمن 
منذ عام 1998 عندما توج كاظمة 
حينها بلقب كأس االمير، ليأتي 
صاحب الرقم 31 طالل الفاضل 
بصاروخ دخل شباك احلارس 
خالد الفضلي ليحقق من خالله 
لقب كأس األمير الغالية للمرة 

السابعة في تاريخ كاظمة.
وعلى الرغم من أن هذا الهدف 
هو س����بب تفوق البرتقالي، إال 
انه يج����ب أال ننكر دور املدرب 
احملنك التشيكي ميالن ماتشاال 
الذي قرأ املباراة جيدا منذ بدايتها 
وحتى نهايتها ليثبت فعال أنه 
خبير كاظمة األوحد، كما يجب 
أال ننسى تألق الالعبني بداية من 
احلارس حسني كنكوني وحتى 

خط املقدمة.
في املقابل ل����م يكن الكويت 
في يومه ولم يقدم نصف أدائه 
املعتاد الذي يشفع له ان يكون 
بطال للمرة العاشرة في تاريخه، 
بل ظهر العجز في صفوفه في 
جميع اخلط����وط، ورمبا تكون 
الضرب����ة بتغيير مفتاح اللعب 
ومنظم الهجمات جراح العتيقي 
لإلصابة وهو ما أثر كثيرا على 
امل����ردود اجلماعي للفريق الذي 

)هاني الشمري( البرتغالي جوزيه روماو تبدو عليه احلسرة بعد هدف كاظمة 

)هاني العنزي( فهد عوض يحاول عرقلة فهد العنزي 

الفهد يشكر ولي العهد
ويهنئ األندية

20 ألفًا من التويجري للبرتقالي

يعقوب: وصلنا مرحلة النضج

الفهد: عوضنا إخفاق سنوات

العنزي: كنت واثقًا من الفوز

زينو هداف الكأس

الهدهود: »فطرنا« على أغلى األلقاب

كنكوني: أظهرنا املعدن احلقيقي

ماتشاال للتجديد مع ساندرو

رفع رئيس احتاد كرة القدم الش���يخ طالل الفهد اس���مى 
آيات الشكر واالمتنان لسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
حلض���وره ورعايته املباراة النهائية لكأس األمير نيابة عن 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
واشاد الفهد باللفتة االبوية لسمو ولي العهد حيث تشرفت 
االسرة الرياضية والكروية بحضور نهائي أغلى مسابقة في 
نفوس ابناء الكويت والتي س���تظل مثار اعتزازنا وتقديرنا 

جميعا.
وقال »ان حضور سموه املباراة وتسليم الكأس وامليداليات 
التذكاري���ة للف���رق احلاصلة على املراك���ز األولى ما هو إال 
ش���رف لألسرة الرياضية قاطبة، ويؤكد حرص سموه على 
االلتقاء بأبنائ���ه الرياضيني في جميع املناس���بات وتقدمي 
النصح لهم، وهذا ما جبلنا عليه في الوس���ط الرياضي من 
حرص القيادة السياس���ية على االلتقاء بأبنائهم والشد من 
أزرهم ودعمهم ماديا ومعنويا«. وهنأ الفهد األسرة الرياضية 
بالعودة امليمونة لصاحب الس���مو االمير إلى أرض الوطن 
موفور الصح���ة والعافية من رحلة العالج التي قضاها في 
العاصمة البريطانية لن���دن، وهنأ رئيس وأعضاء مجالس 
إدارات أندية كاظمة والكويت والنصر والقادسية الفائزين 
باملراكز األربعة األولى وتشرفهم مبصافحة سمو ولي العهد 
وااللتقاء به نائبا عن س���مو األمير. من جانبه، أعرب هايف 
املطيري نائب رئيس االحتاد عن الشكر واالمتنان لسمو ولي 
العهد واش���اد باللفتة األبوية من سموه، معبرا عن سعادة 
اجلميع بهذا العرس الكروي بحضور سموه في ختام املوسم، 
كما هنأ أندية كاظمة والكويت والنصر والقادسية احلائزة 

على املراكز األولى.

قدم عضو اجلمعية العمومية بنادي كاظمة د.حمد التويجري 
مكافأة لالعب���ي البرتقالي مقدارها 20 ال���ف دينار، بعد ان 
احرز الفريق لقب كأس سمو االمير اثر الفوز على الكويت 

اول من امس.
ومتنى التويجري ان يس���تمر الالعبون في تقدمي نفس 
االداء في املوس���م املقبل، واملنافسة على البطوالت احمللية، 
اضافة الى البطولة اخلليجية لالندية ابطال الدوري والكأس، 
مشيدا باملس���توى الذي قدمه الالعبون في البطولة والتي 

اعادت الفريق الى منصة التتويج من جديد.
كما ثمن جهود مجلس ادارة النادي وحرصها على االهتمام 
بالعناصر التي يزخر بها الفريق والتي س���يكون لها شأن 
كبير في املواس���م املقبلة، معتب���را ان الفريق قادر على ان 
يحقق اكثر من بطولة في املوس���م املقبل اذا ما وجد الدعم 

واالهتمام املناسبني.

أكد مس���اعد مدرب نادي كاظمة جمال يعقوب ان الفوز 
باللقب ل���م يأت من فراغ أو مبح���ض الصدفة بل جاء بعد 
مجهود طوال املوسم من اجلهازين الفني واإلداري والالعبني، 
وخير دليل أن الفوز جاء على حساب بطل كأس سمو ولي 
العهد وسبقه الفوز على بطل الدوري القادسية، مشيرا إلى 
أن الفري���ق وصل الى مرحلة النضج ومن اآلن يعتبر فريق 
املستقبل لكاظمة في قادم السنوات للعودة لزمن االجنازات 

اجلميل.

أكد مهاجم البرتقالي فهد الفهد أن الالعبني دخلوا املباراة 
بحم���اس وقاتلوا من أجل الفوز ف���كان اللقب من نصيبهم، 
مضيفا أن الفريق كان طوال املوس���م يقدم مس���توى جيدا، 
ويقاتل على كل األلقاب ولكنه في نهاية الطريق يخرج خالي 
الوفاض، إال أنهم هذا املوسم عوضوا تعب وإخفاق السنوات 

املاضية بلقب غال.

أش���اد جنم كاظمة فهد العنزي بالروح القتالية لالعبي 
فريق���ه طوال املباراة بدءا من احلارس حتى الهجوم وكذلك 
بالفكر العالي للمدرب ماتشاال الذي عرف كيف يقرأ املباراة، 
الفتا إلى أنه كان واثقا م���ن الفوز باملباراة مع كل االحترام 

لنادي الكويت والعبيه.
وأض���اف العن���زي أنه يهدي هذا اللقب لكل من ش���هاب 
كنكوني وفهد الفهد ون���واف احلميدان الذين صبروا كثيرا 

طوال املواسم املاضية ولم يحققوا األلقاب.

توج العب النصر احملترف الس���وري محمد زينو بلقب 
هداف بطولة كأس س���مو االمير برصيد ثالثة اهداف، فيما 
س���جل هدفني كل م���ن فراس اخلطيب وف���رج لهيب وعلي 
الكندري ويوس���ف ناصر وس���عود املجمد ومشعل مالبش 
وغازي القهيدي، وكان عدد املباريات االجمالي للبطولة 13 

مباراة سجلت خاللها الفرق 38 هدفا.

قال العب البرتقالي محمد الهدهود ان فريقه صام طوال 
السنوات املاضية عن األلقاب إال انه افطر على أجمل وأغلى 
األلقاب هذا املوسم وهو كأس صاحب السمو األمير، مشيرا 
إلى أن الالعبني طبقوا خطة املدرب احملنك ماتشاال الذي أعاد 
البرتقالي الى منصات التتوي���ج مرة أخرى بفضل خبرته 

وحسن تعامله مع الالعبني.

قال احلارس ش���هاب كنكوني ان فريقه أظهر في املباراة 
النهائي���ة أمام الكويت املعدن احلقيقي للبرتقالي وأعاد إلى 
األذهان ذكريات الزمن اجلميل للفريق، مشيرا إلى أن االنضباط 
التكتيكي ورغبة الالعبني في احلصول على اللقب كان وراء 
هذا االجناز الكبير والذي س���يعطي دفع���ة معنوية كبيرة 

لالعبني في السنوات املقبلة.

قال مصدر موثوق في مجلس إدارة نادي كاظمة ان املدرب 
التشيكي ميالن ماتشاال طلب من مجلس إدارة النادي ضرورة 
التجديد السريع مع املدافع البرازيلي ساندرو بعد املستوى 
الكبير الذي قدمه مع الفريق طوال الفترة املاضية، كما طالب 
في نفس الوقت بعدم التجديد مع النيجيري أوبينا وكذلك 

املهاجم الكسندر اللذين لم يظهرا باملستوى املطلوب.
من جهته، عبر العب وسط كاظمة عبداهلل الظفيري عن 
سعادته بالصعود ملنصة التتويج وقال إنه شعور رائع لم 
يحدث لي من قبل، مشيرا إلى ان هذا اللقب يهديه جلماهير 

كاظمة املتعطشة لأللقاب منذ سنوات.
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مصلحة الفريق
هي التي حتدد

بقاء املدرب
من عدمه

الكويت لم يقدم 
األداء الذي يشفع 

لتتويجه باللقب

البنوان: ماتشاال مستمر
واختيار احملترفني يقرره املدرب

قال رئيس مجلس إدارة نادي كاظمة أس���عد البنوان إن 
املدرب التشيكي ميالن ماتشاال مستمر مع الفريق حتى نهاية 
املوسم املقبل بناء على رغبته هو ومجلس اإلدارة، ألن عقده 
ملدة موس���مني، الفتا إلى أن اختيار احملترفني املوسم املقبل 
س���يكون بيد املدرب ماتشاال والذي سيحدد أسماء الالعبني 

واملراكز التي حتتاج الى تدعيم.
وشكر البنوان العبي كاظمة على األداء القتالي والرجولي 
ال���ذي ظهروا به أمام الكويت وتكلل بالنجاح والظفر بأغلى 
األلقاب هذا املوس���م، مضيفا أن مجلس اإلدارة سيقيم حفال 
كبيرا لتكرمي لالعبني خالل األيام املقبلة وسيحصل من خالله 
الالعبون على مكافآت كبيرة. وأكد البنوان أن هذا اللقب هو 
بداية الغيث لهذه املجموعة من الالعبني الذين س���يحققون 

املزيد من األلقاب في املواسم املقبلة.
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