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العبو الكويت يحملون النائب مرزوق الغامن  فرحا بالفوز سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي أثناء تتويج الكويت 

البرازيلي كاريكا يحاول املرور من حسني املوسوي

)هاني الشمري(

بشار عبداهلل يحتفل بالكأس األولى له مع الكويت

كأس ولي العهد: »ما أبي إال العميد«
فاز في النهائي على العربي بركالت الترجيح بفضل تألق خالد الفضلي

ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي
ابراهيم مطر

في الركالت الترجيحية ابحث 
عن ح���ارس املرمى، وفعال قاد 
احلارس املخضرم خالد الفضلي 
فريقه الكويت للفوز بكأس سمو 
ولي العهد ال� 17 بعد الفوز على 
العربي في النهائي أمس بركالت 
الترجي���ح 3 � 2 بعدم���ا انتهت 

املباراة بالتعادل 2 � 2.
الفضلي ركلتني  وصد خالد 
ترجيحيت���ني بفض���ل خبرته 
وهي ليس���ت املرة األولى التي 
يقود الفضلي فيها فريقه للفوز 

بالركالت الترجيحية.
سجل ركالت األبيض ماكينغا 
واسماعيل العجمي وفهد عوض 
وأخفق بشار عبداهلل، ولم يسدد 
الكويت كرته اخلامسة، وسجل 
للعربي علي اشكناني وعبداهلل 

الش���مالي وأخفق علي مقصيد 
ومحمد زينو )صدهما الفضلي( 
في حني سدد أمير سعيود كرته 

بالعارضة.
وبعد نهاية املباراة سّلم ممثل 
س���مو ولي العهد، سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد كأس البطولة الى كابنت 
الكويت خالد الفضلي وامليداليات 
الذهبية ألبطال الكأس وامليداليات 
الفضية للعرب���ي والبرونزية 

للجهراء ثالث املسابقة.
الفريق���ان كل ما في  أخرج 
جعبتهما في الشوط األول فال 
وق���ت لديهما إلضاعته في مثل 
النهائية ومتكن  املباريات  هذه 
العربي من تسجيل هدف السبق 
في وقت مبكر جدا وحتديدا في 
الدقيقة )3( ع���ن طريق العب 
الوسط عبداهلل الشمالي بعدما 

س���دد كرة خادعة م���ن خارج 
املنطقة دخلت على ميني خالد 
الفضلي، وخالفه متاما س���جل 
الكويت هدف التعادل في وقت 
متأخر في الدقيقة الثالثة ولكن 
في الوق���ت الضائع عن طريق 
البرازيلي كاريكا بعدما استغل 
خروج���ا خاطئا م���ن احلارس 
كنكوني سدد الكرة خلفية برأسه 

إلى داخل املرمى.
الش���وط األول أشبه  وكان 
بس���باق 100 مت���ر ع���دو الكل 
يجري بأقصى سرعته للوصول 
إل���ى املرمى فاألخض���ر البادئ 
بالتس���جيل كان يسلك الطرق 
املختصرة لتهديد مرمى خصمه 
وذلك عن طريق حتركات العبيه 
في خط الوسط ومباغتة الكويت 

بالكرات الساقطة.
الثالثي الشمالي  وأحس���ن 

وعلي مقصيد وفهد احلش���اش 
في صنع الكرات إلى املهاجمني 
حسني املوسوي ومحمد زينو 
وكاد مقصيد يسجل هدفا ثانيا 
عندما اسقط كرة قوية في الشبك 

اخلارجي.
ومتيز األخضر بخفة حتركات 
العبيه الذين زاروا منطقة جزاء 
اخلصم كثيرا ولكن اكتفوا بهدف 
واحد، كما ان خط دفاعه بقيادة 
احملترف روك أبطل هجمات كثيرة 
حتى موعد خطأ احلارس الذي 
كلفه هدفا. أما الكويت فقد أكثر 
من هجومه على حس����اب دفاعه 
فكانت كرته »تتوهج« خطرا عندما 
تقترب من منطقة جزاء اخلصم، 
وزج مدربه محمد عبداهلل بأوراق 
هجومية منذ البداية يتقدمها كاريكا 
وخالد عجب، ومعهما اس����ماعيل 
العجمي فكونوا ثالثيا خطرا، وفتح 

الثنائي فهد ع����وض ووليد علي 
خطا س����ريعا في اجلهة اليسرى 
ومنها جاء الهدف بعد متريرة من 
وليد علي وانطلق عوض مساندا 
الهجمات ومرر ك����رات متقنة لم 
يس����تغلها كاريكا والعجمي، فقد 
كان األبيض في حالة يقظة وسطا 
وهجوم����ا وأنصفته الكرة بهدف 

التعادل بعدما كثف من هجماته 
مستغال قدرة العبيه على تنظيم 
الهجم����ات وخصوصا في اجلهة 
اليسرى. وفي الشوط الثاني تبادل 
الفريقان الهجمات، وشكل البرازيلي 
كاريكا خطرا على مرمى العربي 
بفضل حتركاته وكاد ان يس����جل 
هدفا ثانيا لوال ان كرته انحرفت 
عن املرمى قليال، اما أخطر الكرات 
فكانت من رأس اسماعيل العجمي 
الذي سدد كرة قوية برأسه ارتدت 
من العارضة، ولم يشأ مدربه محمد 
عبداهلل اج����راء اي تغيير بعدما 
ملس من العبيه تفاهما، أما مدرب 
العربي دراغان فقد اشرك نواف 
ش����ويع بدال من حسني املوسوي 
املقدمة  وتقدم سعيود للعب في 
إلى جان����ب محمد زينو ولم تكن 
لألخضر فرص خطيرة في الشوط 

الثاني. 

وفي الش����وط االضافي االول 
سجل اس����ماعيل العجمي الهدف 
الثان����ي بعد متري����رة متقنة من 
البديل بش����ار عبداهلل ارتطمت 
الكرة باحلارس كنكوني ودخلت 
املرمى )96(، ثم ادرك املدافع أحمد 
الرشيدي التعادل بهدف ثان بعدما 
سدد الكرة برأسه ردتها العارضة 
وتابعها بيسراه داخل املرمى )104(. 
وبعدها طرد العب الكويت وليد 
علي بسبب اس����تهتاره وتعمده 
ضرب عبداهلل الشمالي مما أوقع 
فريقه بحرج شديد ولم يستغل 
العربي النقص العددي في الشوط 
االضافي الثاني بعدما واجه مقاومة 

من دفاع الكويت.
وأدار املب����اراة بصورة جيدة 
احلكم ناصر العنزي وساعده ناصر 
الشطي وهاني معرفي. وطرد وليد 

علي لتعمده اخلشونة.
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الغانم: فوزنا رّد على المسيئين
قال رئيس جهاز الكرة في الكويت مرزوق 
الغامن ان هذا التتويج هو أول رد على كل من 
حاول اإلساءة الى األبيض، وسنحاول بكل 
جهدنا ان نحصد كل البطوالت وس����ننافس 
عليها جميعا، وتوجه الغامن بالشكر للجماهير 
الغفيرة التي ساندت وشجعت األبيض. وعن 
املدرب التشيكي ماتشاال قال: اننا علمنا برغبة 
كاظمة في التعاقد معه ونحن وكاظمة اخوان 

فسواء جاء الينا أو إليهم فلن نختلف.

عجب: سعادة الجماهير
أكد الالعب خالد عجب ان أهم ش����يء في 
مباراة اليوم هو ادخال الس����عادة الى قلوب 
هذه اجلماهير الكبيرة التي وقفت إلى جانبنا 

ونعدهم باملنافسة على كل ألقاب املوسم.

بشار: لقب عزيز
ق���ال العب األبيض بش���ار عبداهلل ان 
ه���ذه الكأس هي أول لقب لي مع الكويت، 
وهو لقب عزيز، خاصة انني لم أتّوج منذ 
فترة ونحن قد توجنا جهدنا وتعبنا بهذه 

البطولة الكبيرة.

القحطاني: جهدنا لم يضع
بارك الع����ب الكويت ناص����ر القحطاني 
للجهازين الفني واإلداري لألبيض ولرئيس 
النادي عبدالعزيز املرزوق، مؤكدا ان اجلهد 
الذي ُبذل لم يذهب سدى، ونقول للعربي حظ 

سعيد فقد قدمتم مباراة كبيرة.

عوض: مباراة كبيرة
ق����ال الالعب فهد عوض ان األبيض لعب 
مباراة كبيرة استحق فيها الفوز رغم حالة 
الطرد التي تعرضنا لها، وهذه هي مباريات 
الكؤوس البد فيها من خاسر وفائز وقد قّدم 

العربي مباراة جميلة تليق باسمه.


