
الثالثاء 18 مايو 2010 57رياضة

التحام قوي بني فراس اخلطيب وعبداهلل املرزوقي

صورة تذكارية مع سمو نائب األمير وولي العهد مبناسبة فوز »األصفر« بأغلى الكؤوس 

فرحة الشيخ طالل الفهد واخلالدي ال توصف

)هاني الشمري(

القادسية: »والكاس َبَعْد لنا«
الخالدي يقود األصفر للفوز بأغلى الكؤوس بعد تغلبه على الكويت بركالت الترجيح 1-4

واملهاجم القدساوي سعود املجمد 
بدال من صالح الشيخ واستنفد 
الفريقان جهدهما بعدما وصلت 

اللياقة إلى احلدود الصغرى.
أدار املباراة طاقم مكون من 
علي محمود وفارس الش���مري 
ومحمد فرحان ووليد الش���طي 
حكما رابعا وكانت للحكم أخطاء 
في بعض قراراته خصوصا في 
التحامات الالعبني وأسرف في 
توزيع انذاراته ووجهها إلى كل 
من ماكينغا وج���راح العتيقي 
وناصر القحطاني وحسني حاكم 

وطالل العامر وكيتا.
مثل القادسية: نواف اخلالدي، 
نهير الشمري، فايز بندر، محمد 
راشد، عامر املعتوق، كيتا )حسني 
فاضل( ط���الل العام���ر، جهاد 
احلسني، صالح الشيخ )سعود 
املجمد( ف���راس اخلطيب، حمد 
العنزي )عبدالعزيز املشعان(.

ومثل الكويت: خالد الفضلي، 
الطاهر،  فهد عوض، يعق���وب 
عبداهلل املرزوقي أحمد صبيح 
)بشار عبداهلل( جراح العتيقي 
)ناص���ر القحطان���ي( ماكينغا 
)روجي���رو( حس���ني حاك���م، 
العجمي،  وليد علي، إسماعيل 

كاريكا.

مهاجم���ه االول ب���در املط���وع 
لالصاب���ة، واوكل مدربه محمد 
ابراهيم الى بديله حمد العنزي 
مهمة اختراقات دفاع »االبيض« 
وأدى مهمته بشكل جيد بعدما 
حاول الهروب من الرقابة، وكان 
خط وسط القادسية املكون من 
جهاد والش���يخ وكيتا والعامر 
في حال���ة فنية جيدة وتناقلوا 
كراتهم بعناي���ة لكنهم افتقدوا 
زميلهم بدر املطوع في الهجوم 
الكبير بينهم،  نظرا للتفاه���م 
وظهرت كرة القادسية واضحة 
للحضور لكنها ل���م تصل الى 
درجة اخلطورة املطلوبة، اللهم 
اال ف���ي الفرصت���ني اخلطرتني 
ومتريرات عرضية لم تكتمل، 
وحرص مدافعو القادسية على 
الكويت كاريكا  رقابة مهاجمي 
واسماعيل العجمي واحسنوا في 

مهمتهم في الشوط االول.
ولعب مدرب الكويت محمد 
عبداهلل بتش���كيلته االساسية 
واحتفظ بورقته الرابحة روجيرو 
ومنح وليد علي مساحة لالنطالق 
في اجلهة اليس���رى، ومرر هو 
وحسني حاكم في اجلهة اليمنى 
كرات ساقطة في منطقة جزاء 
القادسية سببت قلقا، ولم يستفد 

وسدد الكرة ضعيفة، أما أخطر 
الفرص فكانت كرة مرفوعة من 
إلى فراس  عبدالعزيز املشعان 
اخلطيب سددها برأسه بإتقان 
وذهبت تتهاوى إلى املرمى ولكن 
فجأة ارتدت من القائم البعيد، 
إبراهيم قد  وكان املدرب محمد 
أدخل عبدالعزيز املشعان بدال 
من حمد العنزي وقدم أداء جيدا 
للغاية وأشغل مدافعي اخلصم 
بتحركات���ه ومتريراته املتقنة، 
ولكن لم يس���تفد القادسية من 
سيطرته املطلقة وأضاع فوزا 
كان ف���ي متن���اول يدي���ه بعد 
انهمار الف���رص عليه. وكعادة 
محمد عبداهلل في االستفادة من 
البرازيل���ي روجيرو أدخله في 
الشوط الثاني بدال من ماكينغا 
وانطلق في كرات مرتدة شكلت 
إرباكا للدفاع وسدد كرة زاحفة 
مرت على ميني احلارس نواف 
اخلالدي، ثم أدخل املدرب العبه 
ناصر القحطاني بدال من العتيقي 
ارتد  القدساوي  وبعد الضغط 
خط وسط الكويت ملساندة الدفاع 

وذلك على حساب الهجوم.
ولع���ب الفريق���ان وقت���ني 
إضافي���ني ولعب فيهما بش���ار 
عبداهلل بدال من أحمد الصبيح 

ابحث عن حارس املرمى، فكان 
اجلسور نواف اخلالدي في قمة 
حضوره وأه���دى الفوز مبكرا 

لفريقه.
لم يكن الشوط االول كتابا 
مفتوحا للفريقني بعدما »اغلقا« 
جيدا منافذ الدخول واخلروج، 
فكانت الك���رة بالكاد تصل الى 
مرمى احلارسني، وكان للقادسية 
النصيب االوفر في تهديد املرمى 
مرتني، االولى من تسديدة مباغتة 
من صالح الشيخ ابعدها احلارس 
خالد الفضلي بأطراف اصابعه 
الى ضربة ركنية، وفي الثانية 
وهي االخط���ر ارتقى احملترف 
العاجي كيتا لكرة عرضية من 
طالل العامر وسدد الكرة برأسه 
مستغال تأخر خالد الفضلي في 
اخلروج للك���رة التي مرت الى 
جوار القائ���م واملرمى مفتوح، 
في حني ان الكويت بخط دفاعه 
املكون من املرزوقي وفهد عوض 
ويعقوب الطاهر واحمد الصبيح 
كان بحال���ة اس���تنفار لرقابة 
مهاجمي »االصفر«، فكان يقظا 
لتحركات فراس اخلطيب وحمد 
العنزي وانطالقات جهاد احلسني 

من اخللف.
لعب القادسية في ظل غياب 

ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم 
مبارك الخالدي

»وال���كاس َبَعْد لنا«، الكأس 
الس���مو  الغالية كأس صاحب 
األمير لنا، فنح���ن أبطالها منذ 
القدم ومازلنا، الكأس لنا ألنها ال 
تصاحب إال األبطال، فإذا تأخرنا 
بالفوز حتى الركالت الترجيحية 
فذلك ألننا ال نعش���ق إال الفوز 

الصعب.
فاز القادس���ية بكأس سمو 
األمير، حفظه اهلل، بعد تغلبه في 
النهائي الرائع أمس على منافسه 
الدائم الكويت بركالت الترجيح 
4-1 عقب انتهاء املباراة بالتعادل 
السلبي، وتسلم قائد الفريق نهير 
الشمري الكأس الغالية من سمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
سجل ركالت البطل األصفر 
س���عود املجمد ونهير الشمري 
وف���راس اخلطيب وعبدالعزيز 
املش���عان ول���م يس���دد ركلته 
اخلامس���ة في حني تألق نواف 
اخلالدي وصد ركلتني من حسني 
حاكم وكاريكا وسجل فهد عوض 
الثالثة ولم يسدد األبيض آخر 

ركلتني.
فعال انه في ركالت الترجيح 

العجمي وكاريكا من كرة مثالية 
للتسجيل لكنها ضاعت وسط 
الالعبني، ولعبت خبرة  زحمة 
العبي »االبيض« دورا كبيرا في 
احملافظة على توازن الفريق في 
الشوط االول، فلم يكن دفاعهم 

ممرا سهال للخصم.
وف���ي الش���وط الثاني ظهر 
القادس���ية الط���رف األفض���ل 
ل���ه األفضلية بصورة  وكانت 
الكويت  واضحة وهاجم مرمى 
كثيرا وأضاع فرصا خطرة ولو 
سجل واحدة منها خلرج فائزا 
في ظل انفت���اح دفاع الكويت، 
وس���دد فراس اخلطي���ب كرة 
قوية صدها الفضلي بصعوبة 
ثم انفراد تام جلهاد احلس���ني 

سجل األبطال
البطلاملوسم
العربي1962
العربي1963
العربي1964
القادسية1965
العربي1966
القادسية1967
القادسية7968
العربي1969
اليرموك1970
القادسية1971
العربي1972
اليرموك1973
القادسية1974
القادسية1975
الكويت1976
الكويت1977
الكويت1978
القادسية1979
الكويت1980
العربي1981
كاظمة1982
العربي1983
كاظمة1984
الكويت1985
الفحيحيل1986
الكويت1987
الكويت1988
القادسية1989
كاظمة1990
لم تقم بسبب االحتالل العراقي1991
العربي1992
الساملية1993
كاظمة1994
القادسية1995
العربي1996
كاظمة1997
كاظمة1998
العربي1999
العربي2000
الساملية2001
الكويت2002
القادسية2003
القادسية2004
العربي2005
العربي2006
القادسية2007
العربي2008
الكويت2009
القادسية2010

الكويتالقادسية
1 - 4

بركالت الترجيح

وصل س���مو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في الساعة السادسة و55 دقيقة وكان في استقباله 
كبار املسؤولني، باالضافة الى العب الكويت بشار عبداهلل 
والعب القادسية خلف السالمة وقدم كل منهما باقة ورد 

الى سموه.
عزف السالم الوطني بعد دخول سمو نائب األمير 

إلى املنصة األميرية.
بدأ الزحف اجلماهي���ري بالوصول الى امللعب قبل 
انطالق املباراة بخمس ساعات وامتأل امللعب عن أخره 
قبل دقائق من املباراة، وكان مالحظا احلضور الكثيف 

من قبل العوائل.
جلس���ت بعض اجلماهير فوق سطح املدرج لعدم 

وجود اماكن.
 جهزت رابطتا مشجعي الفريقني مدرجيهما اخلاصني 
بألوان ناديهما االصفر واألبيض في وقت مبكر من موعد 

املباراة.
 نزل العبو الفريقني الى امللعب إلجراء عملية االحماء 

في السادسة والنصف.
 كالعادة كان التنظيم على غير املأمول  في املنصة 
الرئيس���ية ولم تكن هناك أماكن مخصصة لالعالميني 

مما اضطر بعضهم للوقوف طوال املباراة.
 لوحظ تواجد مساعد مدرب الكويت أحمد اخلميس 
جالسا في املدرجات وكان على تواصل دائم مع املدرب 

محمد عبداهلل عن طريق الهاتف.
 شهدت املنصة الرئيسية مشادات كالمية بني جماهير 
الفريقني كانت حتوم جمعيها حول قرارات احلكم علي 

محمود.

لقطات

حالة إغماء للحساوي 

تعرض نائب رئيس نادي القادس���ية 
السابق فواز احلساوي حلالة اغماء بعد أن 
سجل عبدالعزيز املشعان الركلة الترجيحية 
التي أكدت فوز األصفر بلقب كأس االمير.

وقام بعض اداريي القادسية بحمل احلساوي 
الى داخل غرفة تبديل املالبس إلبعاده عن 

التزاحم وليلتقط انفاسه.

خالد الغانم: لم نوّفق

أكد نائب رئيس ن���ادي الكويت خالد 
الغامن أن ضربات الترجيح تعتمد بصورة 

كبيرة على احلظ والذي تخلى عن األبيض 
في هذا اليوم. 

وبارك الغامن للقادسية احلصول على 
اللقب، مؤكدا أن الفريقني قدما موسما كبيرا 
وفي النهاية ذهبت أغلى البطوالت لصاحب 

احلظ األوفر.

ماكينغا: الخالدي تفّوق

أرجع العب وس���ط األبيض األنغولي 
اندريه ماكينغا خسارة فريقه الى التوفيق 
الكبير الذي الزم حارس القادسية نواف 
اخلالدي وتخلى عن حارس مرمانا خالد 
الفضلي الذي لم يك���ن في يومه في هذه 

املباراة. وبني ماكي���نغا أن املباراة عندما 
تصل الى ركالت الت�رجيح فإن الت���وفيق 
يكون عامال رئي��س���يا في حت���ديد هوية 
الفائ���ز، مضيفا أن زم���الءه قدموا مباراة 

كبيرة.

الخالدي: توقعت الفوز

قال جن��������م امل���باراة نواف اخلالدي 
ان���ه توقع فوز فريقه ف���ي املباراة بعدما 
الترجيحية بعدما  ال���ركالت  الى  وصلت 
ملست اإلصرار في عيون زمالئي، وعن صده 
لركلتني ترجيحيتني قال: انه توفيق من اهلل 

وكنت أتوقع صد ركلتني على األقل.

... وفرحة القدساويني مع جماهيرهم داخل امللعب بعد املباراة


