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)عادل يعقوب(البرازيلي روجيريو وأحمد حواس تألقا في مباراة نصف نهائي كأس ولي العهد

مبارك الخالدي
فرض املنطق نفسه بعد ان أعلن الكويت 
تأهله الى املباراة النهائية لكأس س����مو ولي 
العهد املقرر إقامتها 3 مايو املقبل بفوزه على 
اجلهراء أول من أمس 21، وفي املقابل تبخرت 
أحالم اجلهراء بتكرار إقصائه للفرق الكبيرة 
والتأهل إل����ى املباراة النهائية مثلما فعل مع 
كاظم����ه في دور الرب����ع النهائي إال ان ذلك ال 
يقلل من شأنه كفريق مكافح ومجتهد، حيث 
واجه فريقا مدججا مبزيج من العبي اخلبرة 
واملهارات العالية الذين يجيدون التعامل مع 

مثل هذه املباريات احلساسة. 
ولم يأت تأهل الكويت جزافا فإدارة الفريق 
واجلهاز الفني وضعتا في حسبانهما العبور 
إلى املباراة النهائية بأقل اخلسائر السيما أن 
هناك العديد من االستحقاقات املهمة التي تنتظر 
الفريق األيام املقبلة منها خاصة املنافسة على 
صدارة الدوري، األمر الذي يعني احملافظة على 
عناصره األساسية من اإلصابات ومن اإلنذارات 

خشية إبعاد أي منهم في وقت غير مالئم.
وظه����ر ذلك جليا من خالل ع����دم اندفاع 
الالعبني خالل املباراة وجتنبهم االنفعال أو 
التالحم القوي واعتمد الفريق على التمرير 
السهل وعدم املبالغة في املراوغة، خصوصا 
لنجميه وليد علي والبرازيلي روجيريو اللذين 
جنحا في إيجاد الثغرات لزمالئهما، كما كان 
واضحا الت����زام رباعي الظهر بأماكنهم خالل 
الطلعات الهجومية باس����تثناء املشاركة في 
الكرات الثابتة التي اس����تثمر أحداها املدافع 

احمد الصبيح عندما سجل الهدف األول.
وعمد مدرب الفري����ق البرازيلي آرثر الى 
إشراك جراح العتيقي في مركز الظهير األيسر 
تعويض����ا لغياب فهد عوض املوقوف وأجاد 
العتيقي في مركزه وبدا منسجما مع وليد علي، 
ومارس العتيقي هوايته بالتسديد البعيد كأحد 
احللول التي ينظر لها اجلهاز الفني للتسجيل 

إذا تعذر ذلك على املهاجمني.
واجاد بشار عبداهلل في مركزه وكاد يسجل 
إحدى التس����ديدات إال ان التفاهم بينه وبني 
العائد من اإلصابة خالد عجب لم يكن واضحا 
بس����بب بعد عجب عن املالعب فترة طويلة 
وقد خ����رج قبل نهاية املب����اراة مصابا وحل 
محله العماني إس����ماعيل العجمي الذي كان 

خطرا كعادته.
ولم يتعرض احلارس اخلبير خالد الفضلي 
إلى أي اختبار لندرة فرص اجلهراء باستثناء 
الكره التي سقطت من يديه وجاء منها هدف 

اجلهراء الوحيد.

مبالغة في الحذر

وفي املقابل حتطمت آمال اجلهراوية رمبا 
عند إعالن الهدف األول لألبيض إذ كان يريد 
جر الكويت إلى الضربات الترجيحية، وقد بدا 
التحفظ الدفاعي واضحا ولم نشهد أي حالة 
لتقدم الظهيرين سلطان عطشان واحمد حسن، 
كم����ا مال العبا االرتكاز ع����ادل حمود واحمد 
حواس إلى املس����اندة الدفاعية على حساب 
الدور الهجوم����ي وكان األجدر لو قام مدرب 

الفريق البوس����ني زياديتش بإشراك الالعب 
يوسف عواد الذي يجيد املراوغة واالنطالق في 
اجلبهة اليسرى لتخفيف العبء على املهاجمني 
محمد دهش والبرازيلي ويلسون اللذين وجدا 

نفسيهما في عزلة أمام مدافعي الكويت.
ولعل إصابة الالعبني مشعل عويد واملغربي 
س����عيد هوبري دفعة واحده جاءت مفاجئه 
وأربكت حس����ابات زياديتش الذي رمبا كان 
ينوي مباغتة خصمه في الشوط الثاني وفق 
ظروف املباراة التي حتم����ل عبئها احلارس 
سطام احلس����يني الذي يتحمل الهدف األول 

لسوء تقديره للكرة.
من جهته، قال مساعد مدرب اجلهراء أحمد 
عبدالكرمي انن����ا لعبنا أمام فريق كبير مليء 
بالنجوم والالعبني احملترفني ومتصدر الدوري 
وينافس على كل األلق����اب احمللية، وقد بذل 
العبونا جهدهم ولكن الواقع يفرض نفسه، 
ونحن دخلنا املباراة بتفكير مش����وش اذ كنا 
نخشى اإلصابات واإليقافات السيما ان هناك 
مباريات حاسمه تنتظرنا على صدارة دوري 

األولى وال نريد ان نفقد العبينا.
بدوره، أشاد مدير الكره ب�نادي الكويت عادل 
عقلة بالعبي فريقه على جهدهم وتركيزهم 
وجناحهم في التأهل إل����ى املباراة الن��هائية 
للكأس التي لم نغب عنها منذ خمسة مواسم 
متتالي����ة، وهو دليل على رصيد خبرة كبير 
ل����دى العبينا، ونتمنى ان يتكلل ذلك بالفوز 
بالكأس الغالية واالهم أننا لم نخسر العبينا 

للمباريات املقبلة.

»الوطنية« رعت »خليجية القوى«

عبدالعزيز البالول يتسلم درعا تذكارية من صالح الباتل

الوطني����ة  الش����ركة  قام����ت 
لالتصاالت برعاية البطولة الثانية 
عش����رة لدول مجل����س التعاون 
اخلليجي أللعاب القوى للشباب 
التي أسدل الس����تار عليها بداية 
االس����بوع اجلاري، حيث أقيمت 
على مضمار ومي����دان املرحوم 
الرش����دان مبنطقة كيفان  احمد 
بحضور حاش����د تقدمه رئيس 
التنظيمية ورؤس����اء  اللجن����ة 
وأعضاء الوفود اخلليجية ورئيس 
واعضاء مجلس ادارة احتاد ألعاب 

القوى.
وذلك اس����تمرارا في حتقيق 
اهدافها في تشجيع الشباب ودعمهم 
وتعزيزا لدورها ومساهماتها في 

القطاع الرياضي في الكويت.

وأعرب مدير العالقات العامة 
واالعالم في الشركة عبدالعزيز 
البالول عن امتنانه للجهود التي 
بذلها القائمون على البطولة مباركا 
للمنتخب الوطني حصوله على 
املراكز املتقدمة. وأكد على الدور 
الريادي للشركة في دعم مثل هذه 
البطوالت، ما ي����دل على اهتمام 
الوطني����ة بالش����باب والرياضة 
ومحاولة توجيههم واس����تغالل 
طاقاتهم بصورة مثلى، آمال في 
ابراز الوج����ه احلضاري واملميز 
للقطاع الرياضي في الكويت. وقد 
حصد شباب املنتخب الوطني في 
ه����ذه البطولة 21 ميدالية منها 7 
ذهب و9 فضة و5 برونز ليحتلوا 

صدارة البطولة.

تأهل إلى نهائي كأس سمو ولي العهد لمالقاة الكويت 3 مايو

العربي للقادسية: »وحدة بوحدة وما جاك شوي«

)محمد ماهر(علي مقصيد يسيطر على الكرة في مواجهة علي النمش فرحة عرباوية بالهدف الوحيد واخلالدي ينظر بحسرة

جماهير كبيرة مألت ستاد نادي الكويت

عقلة يشيد بأداء فريقه والتأهل إلى المباراة النهائية

الكويت بالواقعية ظفر.. والجهراء بالغ في الحذر

زكريا سالم وس���اعده يوسف 
العنزي وسليمان الشمري وأنذر 
أحمد الرش���يدي وعلي النمش 

وأحمد عجب.
مثل العربي: شهاب كنكوني، 
علي مقصيد، عبدالعزيز فاضل، 

مبارك البلوشي، أحمد الرشيدي، 
فهد احلش���اش، روك، عبداهلل 
الشمالي، أمير سعيود، حسني 
املوسوي )أحمد موسى(، محمد 

زينو )علي اشكناني(.
مثل القادسية: نواف اخلالدي، 

نهير الشمري، حسني فاضل )علي 
الش���مالي( محمد راش���د، علي 
النمش، صالح الشيخ، عبدالعزيز 
املشعان )فراس اخلطيب( جهاد 
احلسني )سعود املجمد( كيتا، بدر 

املطوع، احمد عجب.

عن مرماه ومنع فرصا محققة، 
كما جنح خط الدفاع بقيادة روك 
وسنحت فرصة للجزائري سعيود 
في اضافة هدف ثان إال أن كرته 

انحرفت عن املرمى قليال.
أدار املباراة احلكم البحريني 

في حالة تس���مح ل���ه بتحقيق 
التعادل بعد فقدانه للتركيز وعدم 
إجادة العبيه استغالل الفرص.

ويستحق العربي الفوز بعدما 
أحسن في الدفاع عن مرماه وتألق 
حارسه شهاب كنكوني في الذود 

اخلطيب صدها شهاب كنكوني 
وبعدها سدد بدر املطوع كرة قوية 

مرت بجانب القائم.
وزج مدرب األصفر بالثالثي 
الشمالي وفراس اخلطيب  علي 
وسعود املجمد ولم يكن القادسية 

ناصر العنزي
رد العربي على القادسية بعنف 
وتأهل إلى نهائي كأس سمو ولي 
العهد ملالقاة الكويت 3 مايو املقبل 
بعد فوزه أمس على خصمه اللدود 
به���دف وحيد للجزائ���ري أمير 
سعيود )4( ولسان حاله يقول: 
»إذا هزمتني في املرة السابقة فها 
أنا أفوز عليك وتبقت لنا مواجهة 
ثالثة يوم 14 مايو وسوف أفوز 

عليك ايضا«.
إذا كان هن���اك س���بب لفوز 
االخضر فهو حارس���ه ش���هاب 
كنكون���ي وخط دفاع���ه بقيادة 
الس���لوڤيني روك، أما القادسية 
فليس في كل مرة تس���لم اجلرة 
وعلى الالعب���ني ان يعودوا إلى 
الف���رص الت���ي أضاعوها حتى 

يعرفوا سبب اخلاسرة.
لم يكن الش���وط األول إال 45 
دقيقة انقضت بسرعة لم نشاهد 
من خاللها س���وى هدف وحيد 
للعربي مشكوك في أنه جاء من 
تسلل، إلى جانب فرصة ضائعة 
للقادسية تصدى للكرة حارس 
العربي شهاب كنكوني وأبعد الكرة 
إلى ركنية اث���ر تصويبة رائعة 
من بدر املطوع، ولم تكن العاب 
الفريقني منظمة إمنا اعتمدت علي 
االجته���ادات الفردية، فاألخضر 
سجل هدف السبق مبكرا بعدما 
سقطت الكرة أمام اجلزائري أمير 
سعيود خلف املدافعني وسدد الكرة 
بسهولة داخل املرمى )4( بعدها 
لم تكن هناك ألعاب منظمة ولكن 
س���نحت له كرات ثابتة سددها 
محمد زينو في حائط الصد، وقاد 

السلوفيني روك دفاع األخضر 
إلى جانب أحمد الرشيدي وقطع 
الكرات  الكثير من  الطريق على 
املبكر  الهدف  القدساوية، وجاء 
للعربي كما ينشده الالعبون الذين 
قاتلوا طوال الشوط للمحافظة 

على مرماهم.
ولع���ب القادس���ية بنف���س 
تشكيلته السابقة وغاب عنها طالل 
العامر املوقوف وخلف السالمة 
وعانى العاج���ي كيتا كثيرا في 
الوس���ط وحاول أن يقوم  خط 
بدور »ناقل« الك���رات ولم يجد 
مس���اندة من زمالئه في حني أن 
عبدالعزيز املشعان بذل جهدا طيبا 
في اجلهة اليمنى وعليه أن يسدد 
على املرمى إذا تطلب األمر بدال 
من حرصه على التمرير لزميله، 
أما بدر املط���وع فقد كان وحيدا 
يخترق الدفاع وميرر الكرات ولم 
يجد من يفهم حتركاته خصوصا 
ان زميله أحمد عجب لم يكن في 
حالة تركيز ذهني ومرت من أمامه 
كرة ثمين���ة كان ميكن أن تكون 

هدفا لو تعامل معها جيدا.
القادس���ية األكث���ر  وظه���ر 
الكرة لكنها ال  اس���تحواذا على 
تصل إلى درجة اخلطورة إال إذا 
وصلت إلى بدر املطوع مما جعله 

محط انظار دفاع اخلصم.
الثان���ي كان  الش���وط  وفي 
القادسية  الس���يناريو كالتالي: 
يهاج���م دون ركادة والعرب���ي 
يغل���ق مداخل���ه ويعتمد على 
املرتدة، األصفر يقترب  الكرات 
الفرص  التهدي���ف ويضيع  من 
وأخطره���ا ك���رة ثمينة لفراس 

سعيود: الفوز رّد على المشككين

كنكوني: الكأس مطلبنا

قال العب العربي وصاحب هدف الفوز اجلزائري 
أمير س���عيود ان هذا االنتصار لألخضر هو أكبر رد 

على املشككني في أداء الفريق هذا املوسم.
مضيفا ان العربي باس���ت��طاعته حتق��يق اللقب 
والفوز في املب���اراة النهائية متى ما توافرت األجواء 

الصحية لالعبني.
مشيدا بالدور الكبير للجهازين الفني واإلداري في 

الفترة السابقة.

أبدى حارس العربي شهاب كنكوني سعادته الكبيرة 
بتحقيق هذا االنتصار املهم على القادس���ية قائال ان 
املباراة كانت صعبة للغاية على الفريقني ومن الصعوبة 
ايضا ان تسجل بالقادسية في أول 10 دقائق وحتافظ 

على الفوز.
وعن سر تألقه قال كنكوني: إن هذا التألق بفضل 

من اهلل ومساعدة زمالئه الالعبني.
ومتنى كنكوني ان يوفق العربي في حتقيق الكأس 
باملب���اراة النهائية بعد ان خ���رج خالي الوفاض في 

املوسم املاضي.


