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طالل الفهد: تنظيم سيء  ولكن القادسية يفوز!
هنأ الش����يخ طالل الفهد، رئيس نادي القادسية السابق، 
اجلماهير القدساوية بالفوز باللقب وقال ابتسم انت قدساوي، 
ونردد مع اجلماهير »قول شتبي، نبي كأس األمير« وأضاف: 
هذه جماهير القادس����ية الوفية، انظروا للشوارع لقد  خلت 
من الزحمة وقت املباراة، رغم ان اللجنة االنتقالية غيرت في 
موعدها. وأبدى الفهد اس����تياءه من تنظيم املباراة في ملعب 
نادي الكويت وقال لقد كان التنظيم سيئا ولم يكن هناك أشبال 

جلمع الكرات، ونهدي هذا الفوز إلى كل محبي القادسية.

توزيع جوائز اليوسف
م الش���يخ صباح اليوسف جنل الش���يخ خالد اليوسف  سلَّ
اجلوائز السنوية للشيخ خالد اليوسف الذي اناب عنه جنله نظرا 
لتواجده خارج البالد في رحلة عالج باميركا خالل مباراة القادسية 
وكاظمة. وقد فاز بجائزة املرحوم عبدالرحمن البكر ألفضل ثالثة 
حكام دوليني كل من يوسف ثويني، سليمان الشمري، وفارس 
الشمري. وفاز بجائزة املرحوم شعيب محمد ألفضل ثالثة حكام 
للمراحل السنية كل من سلمان عباس، يعقوب املطيري ومحمد 

حيدر. أما جائزة هداف الدوري فتسلمها فرج لهيب.

فرحة مشجعي القادسية بلقب الدوري بدر املطوع تألق كعادته وهنا يحّول الكرة مبهارةفراس اخلطيب املتألق يسجل الهدف الثاني

العجمي هداف الدوري
حقق العماني اس���ماعيل العجم���ي لقب هداف الدوري 
 برصيد 13 هدفا ثم البرازيلي باتريك فابيانو وفراس اخلطيب 

)12 هدفا( وكاريكا )11( ومحمد زينو )9( وبدر املطوع )7(.

األنصاري: جهد الرجال
قال أمني سر نادي القادسية وليد األنصاري حققنا البطولة 
بفضل اهلل ثم بجهد رجال وضعوا اسم »امللكي« أمام أعينهم.

األصفر: الدوري لنا ومّنا وفينا..
الصليبخات هبط والتضامن »له أمل« والكويت فاز برباعية والعربي هزم النصر

درع الدوري املمتاز مرفوعا بأيادي العبي األصفر

ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم ـ فهد الدوسري
أما هذه املباراة فلن متحى من ذاكرة القادسية، 
فقد كانت »له ومنه وفيه« بعدما عاشت جماهيره 
يوما عصيبا بانتظار ان يفوز على كاظمة ليتوج 
بطال للدوري املمتاز 2009-2010، حيث اجتهت نحو 
ملعب نادي الكويت ملعرفة ماذا س���يفعل فريقها 
الذي رد على جماهيره: وهل عرفتموني يوما في 
غير حالة الفوز؟ فأنا ال ابحث عن الفوز السهل امنا 
ابحث عن الفوز الصعب فعلى قدر اهل العزم تأتي 
العزائم، وتأتي على قدر الكرام املكارم، وبالفعل فاز 
القادسية على كاظمة بهدفني مقابل ال شيء سجلهما 

بدر املطوع )17( وفراس اخلطيب )25(.
ويتوج بطال للدوري املمتاز عن جدارة واستحقاق 
برصي���د )48( نقطة بف���ارق نقطتني عن الكويت 

مالحقه الذي كان ينتظر تعثره.
فاز القادس���ية باللقب ألنه يستحق، فاز ألنه 
األكث���ر نقاطا وعددا وتهديف���ا، وراحت جماهيره 
حتتفل باللقب للمرة الثاني���ة على التوالي وهي 
تردد »اللقب ما يعرف إال القادسية«.. فاز القادسية 
بفضل حنكة مدربه محمد ابراهيم وحسن تخطيطه 

وجنومية العبيه.
وفي املباريات األخرى فاز الكويت على الصليبخات 
4-0 وسجل له اسماعيل العجمي من ركلة جزاء 

)38 و90( وخالد عجب 45 وروجيرو 67.
وجنح التضامن في خطف املركز الس���ابع بعد 
فوزه على الساملية 4-0 وسجل له عبداهلل مشيلح 
من ركلة ج���زاء )45( وزكريا بنغويرا )54 و70( 
وصالح الس���يد )78( ليلتقي ثاني الدرجة األولى 

للبقاء في الدوري املمتاز.
وف���از العربي عل���ى النصر 3-0 وس���جل له 
خواك���ني )41( وخالد عبدالق���دوس )45( واحمد 

موسى )79(.
وعودة إلى مباراة القادسية وكاظمة، فقد جاء 
كاظمة ليهاجم القادس���ية في الشوط األول فوجد 
القادس���ية يهاجمه من كل االماكن، جاء البرتقالي 
ليهدد مرمى اخلالدي فوجد األصفر يزرع في مرماه 

هدفني صاعقني، األول من بدر املطوع بعد متريرة 
انفرادي���ة من فراس اخلطيب أحس���ن في إيداعها 
مرمى الفضلي )17( والثاني من فراس نفس���ه من 
انفراد ايضا اثر متريرة طويلة من نهير الشمري 
25 وكأن دفاع كاظمة ال يعلم ان االثنني يسجالن 

من اشباه الفرص فما بالك بانفراد كامل.
أما القادسية فقد دخل اللقاء محمال ب� »الثقل« 
الهجومي في الشوط األول بقيادة الثالثي اخلطر 
بدر املطوع وفراس اخلطيب وجهاد احلسني الذين 
تالعبوا بدفاع كاظمة كما تتالعب االمواج بالسفن 
الصغيرة ولو س���جلوا كل الكرات التي وصلتهم 
لوصلت النتيجة إلى أربعة واكثر، جاء القادسية 
مبعنويات مرتفعة وحارس يقظ ودفاع قوي ووسط  
فعال وهجوم مركز وس���اعده في تفوقه هشاشة 
خط دفاع كاظمة وخصوصا في االطراف الى جانب 
قلبي الدفاع ساشا وعبداهلل دشتي اللذين يشاركان 

ألول مرة.
أفضل اوقات تسجيل االهداف في منتصف الشوط 
األول وهذا ما كان عليه االصفر الذي احس���ن في 
لعبه واهدافه فالذي يلعب من اجل حتقيق غايته 
افض���ل مبراحل من الذي يلع���ب من اجل حتقيق 

غايات غيره، ولذلك كان القادسية في قمة حضوره 
الفني والذهني.

أما كاظمة فقد لعب باجلاهز من العبيه وغاب 
عنه عناصر اساسية اهمها احملترف محمد جمال 
وال����ذي يغطي عادة على اخطاء زمالئه، واكثر ما 
عان����ي من خطوط كاظمة ه����و الدفاع الذي عجز  
في الش����وط االول عن ايقاف بدر وفراس وجهاد، 
ولم تك����ن للكظماوي فرص خطرة ألن خط دفاع 
القادسية لم يترك له الفرصة للتسديد على مرمى 

اخلالدي.
وحافظ القادسية على فوزه في الشوط الثاني 
وهاج���م خصمه ولكن ليس على حس���اب الدفاع 
عن مرماه، واضاع بعض الفرص لتعزيز هدفيه، 
وابقى محم���د ابراهيم على مجموعته التي قدمت 

مجهودا كبيرا.
في حني لم يضف مدرب كاظمة جمال يعقوب 
جديدا سوى بعض التغييرات الهجومية التي لم 

جتد نفعا.
مثل القادس���ية: نواف اخلالدي، محمد راشد، 
نهير الش���مري، فايز بندر، عامر املعتوق، كيتا، 
طالل العامر، عمر بوحمد، جهاد احلس���ني، صالح 

الشيخ، بدر املطوع )عبدالعزيز املشعان(، فراس 
اخلطيب )خلف السالمة(.

مثل كاظمة: احمد الفضلي، ساش���ا، س���لطان 
صلبوخ، عبداهلل دش���تي، فهد العن���زي، ناصر 
الوهيب، طارق الش���مري، الكسندر، فرج مبارك 
)ناصر العويهان(، يوسف ناصر، فهد الفهد )عبداهلل 

الظفيري(.
أدار املباراة احلكم الهنغاري ساندرو زابو وأنذر 

عبداهلل دشتي وساشا وكيتا وفراس اخلطيب.

الكويت ـ الصليبخات 

وفي مب���اراة الكويت والصليبخات اتضح من 
البداية إصرار األبيض على تس���جيل هدف مبكر 
كاد أن يس���جله املهاجم خالد عجب بعد مرور 10 
دقائق من البداية إال إن رأسية عجب ذهبت فوق 
العارضة بقليل ثم استمر الكويت بالضغط وهاجم 
بأكبر عدد ممكن م���ن الالعبني وفي املقابل اعتمد 
الصليبخ���ات على الهجمات املرتدة التي كادت أن 
تثمر احداها عن هدف التقدم لكن رعونة مش���عل 
ذياب في التعامل مع الكرة العرضية وهو يواجه 
املرم���ى وحده ليضعها فوق العارضة )25( ويرد 
عليه العماني اس���ماعيل العجمي بنفس الوقت 
وينفرد باملرمى لكن براعة احلارس خالد الرشيدي 
ومتركزه السليم حرم العجمي من التسجيل )28( 
وبعد دقيقتني سدد بشار عبداهلل كرة قوية تصدى 
لها الرشيدي سقطت من يده لتذهب الى روجيرو 
الذي راوغ الرشيدي لكنه سددها بغرابة بقدم مدافع 
الصليبخات ثم جاء الفرج للكويت بعد أن سجل 
العجمي ركلة جزاء س���ددها على ميني الرشيدي 
)38( وفي الدقيقة االولى من الوقت بدل الضائع 
عاد العجمي وأهدى كرة على طبق من ذهب الى 
خال���د عجب الذي انفرد باملرمى وس���ددها قوية 
في املرمى محرزا الهدف الثاني للكويت. وسجل 

إسماعيل العجمي 90 وروجيه 67.
أدار املب���اراة احلكم علي محم���ود وأنذر من 

الصليبخات حمود ملفي.
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