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سجل األبطال
1994/1993 الكويت
1995/1994 كاظمة
1996/1995 العربي
1997/1996 العربي
1998/1997 القادسية
1999/1998 العربي
2000/1999 العربي
2001/2000 الساملية
2002/2001 القادسية
2003/2002 الكويت
2004/2003 القادسية
2005/2004 القادسية
2006/2005 القادسية
2007/2006 العربي
2008/2007 الكويت
2009/2008 القادسية
2010/2009 الكويت
2011/2010 الكويت

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته

وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها ال�سرب وال�سلوان

نادي القاد�ضية الريا�ضي

يتقدم رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة

بخال�س العزاء و�سادق املوا�ساة اإىل

ع�سو جمل�س اإدارة النادي

ال�ضـيـد/ ح�ضن حيدر يعقوب اأبو احل�ضن 

لوفــاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل 

والــدتــه

نادي القاد�ضية الريا�ضي

لوفــاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

ابن عمه 

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان

يتقدم رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة

بخال�س العزاء و�سادق املوا�ساة اإىل

اأمني ال�سندوق وع�سو جمل�س اإدارة النادي

ال�ضـيـد/ جمال فهد النفي�ضي

ال�ضـيـد/ وليد خالد النفي�ضي

خيطان الكويت
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لقطات من النهائى
٭ حرص سمو ولي العهد على النزول الى ارضية امللعب قبل 

املباراة وقام مبصافحة جميع الالعبني وقدم له قائدا الفريقني باقة 
ورود.

٭ حض���ر املباراة رئيس مجلس االمة جاس���م اخلرافي ورئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد والوزراء والش���خصيات 

املسؤولة في الدولة.
٭ ساهم هطول االمطار الغزيرة في عدم حضور اجلماهير الى 

ستاد الكويت كما عاد اغلب اجلماهير الى منازلهم بسبب استمرار 
هطول االمطار.

٭ رغم اس���تمرار نزول االمطار اال ان مدربي الفريقني البرتغالي 
جوزي���ه روماو ومحمد االنصاري حرصا على اعطاء التعليمات 

لالعبني خارج دكة البدالء وتوجيههم.
٭ لم تتأثر ارضية ملعب الكويت بسقوط االمطار ما ساعد الالعبني 

وقلل من حدوث االصابات.
٭ هدف العب خيطان مساعد الفوزان في مرمى الكويت هو الهدف 
الرابع له في البطولة متساويا مع املغربي عبداملجيد اجليالني.

٭ عدد احلكام الذين مت تكرميهم أمس 18 حكما.

للمرة اخلامسة في تاريخه والثانية على التوالي

األبيض على الوعد.. فاز بكأس ولي العهد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مسلما الكأس إلى أحمد الصبيح برفقة حسني حاكم وبدر العازمي 

فرحة العبي األبيض بالفوز بلقب كأس ولي العهد 

طريق مس���اعد الف���وزان بعد خطأ 
من احل���ارس خالد الفضلي بعد ان 
سقطت الكرة منه وتابعها الفوزان في 
املرمى اخلالي )59(، ثم ادخل مدرب 
الكويت العبه عبداهلل الظفيري بدال 
من احمد الصبيح لتعزيز النواحي 
الهجومية، وتألق مهاجم االبيض علي 
الكندري في تسجيل هدف التعادل 
من ضربة رأس���ية رائعة اسكن بها 
الكرة ف���ي الزاوية العليا من مرمى 
احلارس احمد عيدان )67(، ثم عاد 
الكندري وهيأ الكرة على طبق من 
ذهب برأسه الى البرازيلي روجيريو 
الذي اودعها الش���باك مسجال هدف 

الفوز )73(.
وأحسن مدرب الكويت روماو في 
تغيير مالمح الشوط الثاني بعد ان 
تأخر بهدف الى جانب حسن التصرف 
في تغييراته الى جانب رغبة الالعبني 
الش���ديدة في تعديل النتيجة فكان 
لهم ما س���عوا اليه وسجلوا هدفني 
واضاعوا اكثر م���ن فرصة محققة 

ملضاعفة النتيجة.
اما خيطان فقد قدم مس���توى ال 
بأس به وحاول واجتهد ولم يوفق، 
بعد ان واجه خصما صعبا، وظهر 
خط دفاعه في حالة غير جيدة في 

الشوط الثاني.
ادار املباراة طاقم مكون من مشعل 
العسعوسي للساحة وساعده ياسر 
احمد ويوسف العنزي وثامر العنزي 
رابعا واحسن احلكم في قيادة املباراة 
وانذر عدنان صلبوخ وعبداهلل حمد 

وفهد عوض وعبداهلل الظفيري.
ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي   ٭
عبدالعزيز جاسم

هجومية في تلك اجلهة، واستحوذ 
االبيض على الكرة في منطقة الوسط 
ومرر العبوه كرات س���اقطة نحو 
الكندري لم تكتمل خطورتها، وجلأ 
وليد علي الى التس���ديد من خارج 
املنطقة كما حص���ل علي الكندري 
على فرصة خطرة ابعدها احلارس 
العيدان الى ركنية، وكان االبيض في 
حالة تركيز شديد اال انه لم يترجم 
سيطرته في تسجيل هدف كان يبحث 

عنه طوال الشوط االول.
اما خيطان بقيادة مدربه الوطني 
محمد االنصاري فقد عمد الى ابعاد 
مراك����ز اخلطورة ف����ي الكويت عن 
الدفاع  مرماه، حيث وف����ق رباعي 
يوسف مطر والكاميروني يوميغن 
ومحمد س����بتي وع����ادل صلبوخ 
في ابع����اد الكرات العالية التي جلأ 
الكويت اليها، وشددوا الرقابة على 
مهاجمي اخلصم، ووضح على املدرب 
االنصاري حرص����ه على ان ينتهي 
الشوط االول دون ان يدخل مرماه 
هدف، وهذا ما حصل عليه بعد ان 
استنفد قوى الكويت بعيدا عن مرماه، 
وارتد خيطان بكرات سريعة شكلت 
قلقا على مرمى احلارس املخضرم 
خال����د الفضلي وس����دد النيجيري 
اميانوي����ل ايزوكا كرة قوية اوقفها 
الفضلي بصعوبة، كما سدد مساعد 
الفوزان كرة ثابتة لم تشكل خطورة 
على مرمى اخلص����م، وكل ما اراده 
الش����وط االول حتقق  خيطان في 
حيث جنح في احلفاظ على مرماه 

نظيفا.
وفي الشوط الثاني فاجأ خيطان 
خصمه بتسجيل هدف السبق عن 

كأس ولي العه���د في كيفان لم 
يغ���ادر مقره منذ املوس���م املاضي، 
وبقي في نادي الكويت بعد ان احرز 
االبيض اللقب للمرة اخلامس���ة من 
اصل 18 بطولة اثر فوزه املستحق 
على خيطان 2 - 1، س���جل له علي 
الكندري والبرازيلي روجيريو )67 
و73(، فيما سجل هدف خيطان مساعد 

الفوزان )59(.
وقام س���مو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد بتسليم الكأس لكابنت 
الكويت خالد الفضلي وسط فرحة 

كبيرة من مشجعيه.
اتسم الشوط االول باحلذر الشديد 
بني الفريقني اللهم اال من كرات قليلة 
لم تصل الى اخلط���ورة املطلوبة، 
وتفوق الكويت في االستحواذ على 
الكرة اال انه لم يس���تطع الوصول 
ال���ى مرمى خصمه نظ���را للحيطة 
الش���ديدة من العبي خيطان، حيث 
منعوا كرة اخلصم من التداول في 
منطقة اجلزاء ووقف احلارس احمد 
عيدان في وجه بعض التسديدات من 

وليد علي وروجيرو.
االبيض بقيادة مدربه البرتغالي 
روماو لعب معتم���دا على الرباعي 
روجيرو واسماعيل العجمي ووليد 
عل���ي وعلي الكندري ف���ي تطبيق 
النواحي الهجومية، لكنهم واجهوا 
صعوبة في اخت���راق دفاع خيطان 
نظرا لتواجد عدد كبير من العبيه 
في منطقة املناورات، واوقف العبو 
خيطان ظهير الكويت االيس���ر فهد 
علي الذي عادة ما يساند وليد علي 
في تشكيل جبهة قوية تهدد مرمى 
اخلصم، االمر الذي افقد االبيض دعامة 

مساعد الفوزان في طريقه لتسجيل هدف خيطان الوحيد   )األزرق.كوم(


