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حق »الكويت« ما يضيع.. الكاس راح للعميد

)هاني الشمري - محمد ماهر(النائب مرزوق الغامن يشارك العبي األبيض فرحة التتويج بكأس االحتاد األسيوي

ناصر القحطاني يحاول احلصول على الكرة النيجيري ريتشارد يلعب كرة هوائية

المرزوق: كفيتو ووفيتو 
أهدى رئيس نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق الفوز الى صاحب السمو 
األمير وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي وإلى الالعبني 
واجلهازين الفني واالداري واجلماهير الكبيرة احلاضرة قائال لالعبني: انتم 
ابطال وكفيتو ووفيتو وإن ش����اء هلل تكون هذه البطولة انطالقة حقيقية 

لعودة الكرة الكويتية ككل وخصوصا منتخبات االزرق بجميع مراحله.

الغانم: أشكر كل من وقف مع األبيض
خاط����ب النائب ورئيس جهاز الكرة في ن����ادي الكويت مرزوق الغامن 
اجلماهير الرياضية الكويتية وكل من آزر الكويت ووقف الى جانبه طوال 
الفترة املاضية بالقول: شكرا لكم وما قصرتوا واحنا اقل شيء نقدمه لكم 
الفوز باملباراة، مشيرا الى انه من الظلم إخراج هذه اجلماهير بخسارة والتي 
كانت أجمل ما في املباراة النهائية. وأشار الغامن الى أنه ال احد يثق بالفوز 
ف����ي املباراة النهائية الن لكل مباراة ظروفها ولكن هدف التعادل جاء بعد 
ان أبعدت الكرة إلصابة العب وكان من املفترض من العبي الكرامة إعادتها 
لألبيض لكن رجال الكويت عادوا مرة اخرى وأحرزوا هدف الفوز، مشيرا الى 
ان االبيض مّر بظروف صعبة من اصابات وإيقافات ولكنه استطاع تكملة 
املشوار والفوز باللقب، وشكر الغامن االجهزة االدارية والفنية والالعبني 

على هذا االجناز خصوصا رئيس النادي عبدالعزيز املرزوق.

الطبطبائي: البطولة لألبيض من أربيل
ق����ال النائب د.وليد الطبطبائ����ي انه توقع ان يحص����ل الكويت على 
البطولة منذ الرحيل الى اربيل العراقية والتأهل على حسابه، مضيفا ان 
اجلمهور الكبير احلاضر كان دافعا قويا لتحقيق اللقب والذي س����يكون 
بداي����ة اخلير وعودة الرياضة الكويتية ال����ى االنتصارات مجددا، متمنيا 
التوفيق لباقي األندية واملنتخب����ات الوطنية وتأهل األزرق الى نهائيات 

آسيا في الدوحة.

 الفهد توّقع تسجيل العجمي للهدف
قال رئيس نادي القادس����ية الش����يخ طالل الفهد بعد املباراة انه ابلغ 
العماني اسماعيل العجمي قبل املباراة بأنه سيسجل هدف الفوز في املباراة، 
واشاد الفهد باالجناز اآلسيوي الذي يسجل باسم الكويت واألبيض، مشيدا 
بالالعب����ني األبطال الذين لم يقصروا في اداء واجبهم وأخرجوا اجلماهير 

الكبيرة فرحة.
 

 عبدالعزيز: هدية للكويت 
قال مدير قطاع الناش����ئني في نادي الكويت مبارك عبدالعزيز ان العبي 
االبيض يستحقون الفوز وكذلك اجلماهير الكبيرة احلاضرة والتي لم تتوقف 

عن التشجيع طوال املباراة، مشيرا الى ان الكأس هدية للشعب الكويتي.
 

العجمي: مبروك اللقب األول
أبدى العماني اسماعيل العجمي سعادته بتسجيل هدف الفوز وإهداء 
اول لقب آس����يوي للكويت ونادي العميد، مش����يرا الى ان الفوز جاء بعد 
جهد كبير منذ انطالق البطولة والتي يستحقها االبيض.وقال ان املباراة 
شهدت العديد من األحداث بتسجيل األهداف لكن األهم من بني كل احداث 

املباراة هو النهاية السعيدة بالتتويج باللقب.

ناصر العنزي - مبارك الخالدي - عبداهلل العنزي
نعم ما لها إال رجالها في مثل هذه املواجهات، 
فكان األبي���ض جنما بال منازع وحقق كأس 
االحتاد اآلس���يوي عن جدارة بعد فوزه في 
املباراة النهائية على الكرامة الس���وري 1-2 
في مواجهة جماهيرية امتأل بها ملعب نادي 

الكويت عن آخره.
إجناز ثمني يضاف ال���ى اجنازات الكرة 
الكويتية بعد فترة طويلة ابتعدت فيها عن 
البطوالت اآلسيوية، فظهر األبيض وأسعد 

الكويت قاطبة في يوم »امللحمة« الكروية.
فعال يوم ال ينس���ى كان فيه الكويت في 
أوج حضوره وأبى إال أن يس���عد جماهيره 
فكان اإلجناز الرائع الذي أعاد البس���مة الى 
الكرة الكويتي���ة. وال ميكن أن نفضل العبا 
على آخر فقد كانوا على قلب واحد في يوم 

التتويج.
طارت كرة حس���ني حاكم ف���ي الهواء ثم 
سقطت في مرمى احلارس مصعب بلحوس 
الذي س���اهم في ادخالها املرمى بعدما فشل 
في اإلمساك بها ودخلت مرماه وسط ذهول 
زمالئه وفرحة العبي األبيض )15( وجاء هذا 

الهدف كإبرة منشطة لالعبي 
الذين أحسنوا في  الكويت 
الهجوم عبر مثلث  تكثيف 
وليد علي واسماعيل العجمي 
القحطاني وأمامهم  وناصر 
املهاجم عبداهلل نهار وسنحت 
لألبيض فرصتان مثاليتان 
قبل تسجيل الهدف رد القائم 
العجمي  إحداهما من رأس 
القحطاني  وذهب���ت ك���رة 

األخرى فوق العارضة.
وظهر األبيض بحالة جيدة في النواحي 
الهجومية وس���اعده على ذلك إجادة العبي 
خط الوس���ط ألدوارهم ورغم ان وليد علي 
كان في حالة متيقظة اال ان تش���ديد الرقابة 
عليه من العب���ي الكرامة لم يظهر خطورته 
كما كان ينبغي، في حني تعرض األبيض الى 
هجمات خطرة من قبل اخلصم سببت خلط 
دفاع���ه اإلرباك، خصوصا من اجلهة اليمنى 
التي لعب فيها فهد حمود الذي واجه سرعة 
وانطالقات عاطف جنيات، وكان على األبيض 
التركي���ز في ألعابه إلضافة هدف ثان بعدما 

كان األكثر ظهورا في خط 
الوس���ط إال انه وقع مرارا 
في أخطاء التمرير مما أفسد 

عليه هجماته.
اما الكرامة فقد كان يخطط 
للخروج من الشوط األول 
دون ان يدخل مرماه هدف 
ولكن هدف الكويت خلبط 
أوراقه وأربك خطوطه لكنه 
سرعان ما استعاد توازنه 
وش���ن هجمات متقطة عبر األطراف ولكن 

نهاية كرته لم تكن سليمة.

يسلم راسك ياالعجمي

وشهد الشوط الثاني احداثا مثيرة انتهت 
بفوز االبيض، فبعد ما عادل الكرامة النتيجة 
عبر احمد ديب )81( بعد كرة ملعوبة باتقان 
ع���اد االبيض وجنح في حتقي���ق الفوز في 
الوقت ب���دل الضائع وحتدي���دا في الدقيقة 
)95( عن طريق املتألق اس���ماعيل العجمي 
بعد حتضير وجهد كبيرين عن طريق ناصر 
القحطاني فكانت بالفعل حلظة رائعة بعدما 

كادت املب���اراة تضيع من يد االبيض، ولكن 
جن���وم االبيض أعادوا االم���ور الى نصابها 
الصحيح ألنهم كان���وا الطرف االفضل رغم 
بعض الهفوات في الشوط الثاني، ولكن بالروح 
العالية ومؤازرة اجلماهير كان الفوز الكبير، 
 ولسنا بصدد طرح السلبيات التي وقع فيها

االبيض ألن حلظة تس���جيل ه���دف الفوز 
 كان���ت مثيرة جدا، فغطت عل���ى كل اخطاء

االبيض.
ابطال الكويت: مصعب الكندري، فهد حمود، 
عبداهلل املرزوقي، حسني حاكم، فهد عوض، 
س���امر املرطة، جراح العتيق���ي، وليد علي، 
ناصر القحطاني، اسماعيل العجمي، عبداهلل 

نهار )روجيرو(.
مّثل الكرامة:  مصعب بلحوس، احمد ديب، 
ريتشارد، انس خوجة، يزيد قيسي، حسان 
عباس، عاطف جنيات، عالء الشبلي )مهند 
ابراهيم( فهد عودة )إياد مندو(، احمد العمير، 

محمد احلموي.
ادار املباراة احلكم االيراني  مسعود مرادي 
وانذر حسني حاكم ووليد علي وانس خوجة 

وطرد سامر املرطة بعد هدف الفوز.

الكرامة الكويت
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