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خمس دقائق حولت اجتاه كأس ولي العهد إلى كيفان

الكويت استفاد من خبرته.. واألنصاري خذلته حساباته

االنهيار املفاجئ����ة التي تعرضت 
لها خطوط دفاع أبناء خيطان في 
الوقت الذي كان عليهم االستماتة 
للدفاع عن مرماهم، لكنهم افتقدوا 
عامل اخلبرة في التعامل مع مثل 
هذه االوقات احلرجة أمام خصم 
ثار بقوة مستعينا برصيد كبير 
من اخلبرة، ومتس����لحا بالهدوء 
والتركيز الشديدين اللذين منحا 
االبيض الكأس للمرة اخلامسة في 

تاريخه.
مبارك الخالدي  ٭

هذا التوقيت بالذات، كما انه تأخر 
في إش����راك املهاجم محمد عثمان 
الذي ميتاز بالسرعة واملهارة، اذ 
ان تواجده املبكر يخفف العبء عن 
الفوزان الذي كان وحيدا في املقدمة. 
وسرعان ما جنح الكويت ومن كرة 
ثابتة بالعودة الى املباراة، حيث 
أتقن جراح العتيقي كعادته إرسالها 
على رأس الهداف علي الكندري الذي 
هرب من رقابة املدافعني، ولم متض 
دقائق معدودة ليحقق االبيض هدف 
الفوز بسيناريو مشابه يعكس حالة 

ع����ن حذره����م وحتل����وا باجلرأة 
للوصول الى مرمى الفضلي وكان 
لهم م����ا أرادوا عبر نصف فرصة 
استغلها الفوزان مبتابعته اجليدة 
ليعلن تقدم فريق����ه بهدف إال ان 
األنصاري خانته حساباته، حيث 
سارع للدفع بالعبه القوي يحيى 
العنزي على حساب قائد الفريق 
حامد الش����يباني لتدعيم اجلبهة 
امللعب، لكنه  الدفاعية من وسط 
أخطأ في سحب احلقان الذي ميتاز 
باخلبرة واملهارة التي يحتاجها في 

عبداهلل حمد والنيجيري اميانويل 
ايزوكام ومبساعدة العبي اخلبرة 
عمر احلقان وحامد الشيباني اللذين 
لم يتركا لالعبي وس����ط االبيض 
التي ينتظرونها، فيما  املساحات 
رافق الكاميروني بومييجن ميوبو 
املهاجم على الكن����دري كظله، ما 
اضطره الى االبتعاد خارج املنطقة 
واللجوء الى التس����ديد عن بعد. 
وجنحت قراءة األنصاري للشوط 
االول، وكان له ما أراد، ومع انطالق 
الشوط الثاني تخلى أبناء خيطان 

الكرات املرتدة بهدف إرهاق العبي 
الكويت واالستفادة من عامل مرور 
الوقت، ليزيد الضغط النفسي على 
العبي األبيض بعد توالي إهدارهم 
الفرص القليلة التي سنحت لهم، 
ولم تنجح كذلك محاوالت الالعبني 
جراح العتيقي وعلي الكندري في 
االستفادة من التسديد من خارج 
املنطق����ة للتغلب عل����ى احلصار 
الدفاعي احملك����م لالعبي خيطان، 
حيث لعب االنصاري بواقعية من 
ارتكاز هما  خالل تواجد العب����ي 

على سالمة مرماهم في اللحظات 
احلرج����ة، في الوق����ت الذي ظهر 
فيه عامل اخلبرة لالعبي الكويت 
انتفضوا بسرعة وسجلوا  الذين 
في خمس دقائق هدفني متتاليني 
قلبوا بهما املباراة الى فوز مستحق 
واحتفظوا بكأس ولي العهد للمرة 
الثانية على التوالي واخلامس����ة 
في تاريخ النادي. لقد جنح مدرب 
خيطان محمد االنصاري في إنهاء 
الشوط االول بالتعادل من خالل 
تنظيم دفاعي جيد واالعتماد على 

في خمس دقائق حتول اجتاه 
كأس ولي العهد في نسختها ال� 18 
التي أقيمت مباراتها النهائية أول 
من أمس م����ن خيطان الى كيفان، 
فبعد ان تقدم أبناء خيطان بهدف 
يحسب للواعد مساعد الفوزان من 
خالل متابعته اجليدة لكرة لم يعتقد 
أشد املتفائلني أنها ستسقط بسهولة 
من أحضان احلارس اخلبير خالد 
الفضلي ليودعه����ا الفوزان داخل 
املرمى، معلنا هدف التقدم لفريقه، 
لكنهم لم يعرفوا كيف يحافظون 

مرزوق الغامن فرحا بإحراز الكأس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم نسخة من القرآن الكرمي من عبدالعزيز املرزوق

الكأس في أحضان العبي الكويت

اجلماهير حتتمي من املطر بالكراسي فرحة العبي خيطان لم تكتمل

العبو الكويت يواسون العبي خيطان

محمد األنصاري يوجه العبيه حتت املطرالعبو الكويت يحتفلون باللقب اخلامس

9 يونيو تكرمي األفضل للموسم الكرويالفهد يشكر ويهنئ

األنصاري: خسرنا من فريق بطوالت

الفوزان: الكويت يستحق اللقب

رفع رئي���س احتاد الكرة الش���يخ طالل الفهد 
أسمى آيات الشكر واالمتنان ملقام سمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد حلضوره املباراة النهائية 
لبطولة كأس سموه، قائال »لقد شرفنا سيدي سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد بحضوره املباراة 
النهائية لبطولة كأس سمو ولي العهد، وما تشريف 
سموه بحضور املباراة وتسليم الكأس وامليداليات 
التذكارية للفرق احلاصلة على املراكز األربعة ما 
هو إال شرف لألسرة الرياضية قاطبة حظيت فيه 
مبصافحة س���موه، ومثل ه���ذا األمر يؤكد حرص 
سمو ولي العهد على االلتقاء بأبنائه في املناسبات 

الرياضية وتقدمي النصح لهم، وهذا ما جبلنا عليه 
في الوسط الرياضي«.

وهنأ الفهد رئيس وأعضاء مجالس إدارات أندية 
الكويت، خيطان، العربي والشباب احلاصلة على 
املراكز األربعة وتشرفهم في مصافحة سمو ولي 
العه���د وااللتقاء به وتس���لم امليداليات التذكارية 
من يديه الكرميتني، ومعتبرا جميع األندية كانت 
فائزة في اللقاء بس���مو ولي العهد ولم يكن هناك 
خاسرا في املباراة النهائية ألن الفوز اجلميل خلتام 
البطولة هو التشرف مبصافحة سمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.

يقيم احتاد الكرة في 9 يونيو القادم حفال تكرمييا 
في ختام املوسم الرياضي 2010 � 2011، حيث سيتم 
توزيع اجلوائز واملكاف���آت املرصودة لألفضل في 
املسابقات احمللية في جميع املراحل السنية، وقد مت 
وضع آلية تشرف عليها اللجان العاملة في االحتاد 
الختيار األفضل في املسابقات ومن ضمنها الهداف، 
حارس املرمى، املدرب، فريق املوسم، اإلداري، النادي 
األكث���ر اهتماما باللعبة واملتع���اون مع االحتاد في 
النهوض مبستوى اللعبة في النادي، حكم ساحة، حكم 
مساعد والفريق املثالي، كما خصص رئيس االحتاد 
الشيخ طالل الفهد جائزة نقدية تقدم لالعب احمللي 

الذي يسجل هدفا من خارج منطقة اجلزاء.

من جانبه، أكد سكرتير عام االحتاد سهو السهو 
بالفكرة التي س���يتم تطبيقها في املواس���م املقبلة 
قائال »لقد سعى رئيس وأعضاء االحتاد منذ توليهم 
مس���ؤولية األشراف على ش���ؤون الكرة الكويتية 
النهوض باملستوى الفني لالعبني واألجهزة الفنية 
واإلدارية واحلكام من خالل الدورات التدريبية ووضع 
احلوافز املادية مكافأة للمتميزين، واضعني نصب 
أعينهم دعم الشباب الرياضي لتقدمي أفضل ما عندهم 
حتى تصل الكرة الكويتية للمستوى املنشود وفق 
العمل االحترافي الذي يسعى االحتاد بجميع منتسبيه 
للعمل به منذ الوهلة األولي لتسلم املجلس احلالي 

زمام األمور«.

اش���اد مدرب خيطان محمد االنصاري باالداء 
الكبير لالعبيه، وقال ان املس���تقبل ينتظر العبي 
فريق���ه فأغلبهم من العناصر اجليدة التي حتتاج 
الى خبرة املباريات لتواصل تألقها في البطوالت 
املقبلة، واضاف ان عنصر اخلبرة مهم جدا وصب 
في مصلحة الكويت وهو غني بنجومه ذوي اخلبرة 

الكافية في املالعب ولوال هدف التعادل الذي جاء في 
وقت قاتل بالنسبة لنا لكان لفريقنا شأن آخر.

وامتدح االنصاري وقوف اجلماهير خلف فريقه 
وقال اننا نعجز عن شكر كل من وقف خلف الالعبني 
وآزرهم في حلظة اردناها تاريخية للنادي ولالعبني، 

لكن هذه هي كرة القدم.

قال جنم خيطان مس����اعد الفوزان ان فرحتنا 
بهدف التقدم لم تستمر طويال وافتقدنا التركيز 
في اللحظ����ات املهمة، حيث ضغط الكويت بقوة 
بغية ادراك التعادل وحتقق لهم ما ارادوا، ولالسف 

لم نحافظ عل����ى التقدم وكانت لدينا الرغبة في 
تس����جيل اسم النادي في س����جل البطولة ولكن 
هذه كرة القدم، ونتمن����ى التوفيق لالعبينا في 

املباريات املقبلة.

الغامن: لم نحسم التجديد 
لروماو.. وخيطان يخّوف

روماو: واجهنا فريقاً جريئاً

العجمي: الهدف
مسؤوليتنا جميعًا

احلقان: أبناء خيطان أبطال

اعت����رف رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت مرزوق 
الغامن أنه كان متخوفا من فريق خيطان قبل انطالق 
املب����اراة النهائية، ومن طموح ابناء خيطان ورغبتهم 
الكبيرة في تكرار عروضهم الالفتة مؤخرا وحتقيق الفوز 
ومن ثم خطف الكأس، فخيطان ظهر بشكل يخوف اثناء 
الدور التمهيدي للبطولة، وتأكد احساس����ي بعد هدف 
التقدم الذي احرزوه لكن خبرة العبينا وروحهم العالية 
جتلت في اللحظات احلاسمة، حيث لعبوا بتركيز عال 
وهدوء محافظني على اعصابهم الى ان وفقوا في تسجيل 
هدف التعادل ثم هدف الفوز. وعن موقف ادارة الفريق 
م����ن املدرب جوزيه روماو قال الغامن ان هذا املوضوع 

لم يحسم حتى اآلن وسيناقش في وقته.
مبارك الخالدي  ٭

قال م���درب الكويت البرتغالي جوزيه روماو ان 
املباراة كانت صعبة جدا على األبيض، فخيطان كان 
جريئا للغاية ولعب بش���كل متماسك خالل الشوط 
االول وكانت لديهم النية ملفاجأتنا في الشوط الثاني 

وبالفعل حتصلوا على كرة ليست في احلسبان.

قال العماني اسماعيل العجمي ان الفوز اكد جدارة 
الكويت ومتيزه، فمباريات الكؤوس ال تعترف باملقاييس 
والتاريخ وفريق خيطان كانت لديه الرغبة املشروعة في 
الفوز وجنحوا في التقدم بهدف نتحمل جميعا مسؤوليته 
وليس خالد الفضلي وحده، فاللعبة جماعية واخلبرة 
رجحت فريقنا في النهاية ونتمنى خليطان التوفيق في 

املناسبات املقبلة ألنهم عملوا بجد وبروح عالية.
م����ن جهته، أكد مدافع االبي����ض يعقوب الطاهر ان 
فريق خيطان جدير باالحترام ولو كانت لديهم اخلبرة 
الكافية لضاع اللق����ب علينا، فمن الصعب ان يتحول 
التخلف بهدف الى فوز في وقت قياسي ولكن الالعبني 

استثمروا خبرتهم الطويلة في حتقيق الفوز.

اشاد جنم فريق خيطان عمر احلقان بالروح العالية 
لالعبي فريقه، مؤكدا انهم كانوا ابطاال في امللعب ولم 
يقصروا وكنا االقرب لتحقيق1 اللقب الذي عملنا من 

اجله كثيرا ولكنها كرة القدم.


