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الصبيح والفضلي والقحطاني واملشعان أبرز العبي املواجهة

الكويت استحق العبور.. والقادسية رغم اخلسارة معذور

وقلبي الدفاع محمد راشد وحسني 
فاضل وكانا سببا في الهدفني، كما 
ان املغربي عصام العدوة لم يقصر 
في أداء واجبه في مركز االرتكاز 
إال أنه لم يكن مميزا واكتفى فقط 
بالوقوف أمام دف����اع الفريق، اما 
خط املقدمة فجميع من شاركوا فيه 
سواء العنزي أو سعود املجمد او 
حتى احمد عجب كان لهم حضور 
مميز وكانت لهم فرص خطرة إال 
أن ثبات دفاعات الكويت لم ميكنهم 

من تسجيل أكثر من هدفني.
عبدالعزيز جاسم  ٭

التأهل. وعلى عكس املتوقع لم يتأثر 
القادسية بالغيابات الكثيرة وال حتى 
باإلصابات أثناء سير املباراة ألن 
احلسني واخلطيب أساسا لم يقدما 
شيئا يشفع جلماهيرهما بالتحسر 
على مستواهما في املواجهة إال أن 
وجودهما كان ضروريا خلبرتهما 
في مثل هذه املباريات وكعادتهما 
دائما كان عبدالعزيز املشعان وحمد 
العنزي حاضرين وقدما كل شيء 

إال األهداف.
التمركز  وما عاب األصفر هو 
اخلاطئ للحارس نواف اخلالدي 

يسير برمت واحد طوال الشوطني 
وبنفس األداء رغم ش����ح الفرص، 
كما أن محترفيه كانوا على املوعد 
فقدموا مستوى أكثر مما كان متوقعا 

فساهموا في حتقيق هذا الفوز.

األصفر لعب ولكن

قد ال يك����ون كافي����ا أن تقدم 
مستوى مميزا لكي تظفر باملباراة 
وهو ما حدث للقادسية فالفريق 
عاد بالنتيجة مرتني وأضاع فرصا 
املواجهة  إال أن ظ����روف  خطيرة 
واخلصم العنيد لم متكنه من خطف 

احمد الصبيح ال����ذي متيز دفاعا 
وهجوما وكذلك ناصر القحطاني 
للمجهود الوافر وخالد الفضلي رغم 
انه كان سببا رئيسيا في دخول 
الهدفني األول بتوقع خاطئ للكرة 
واالكتفاء باملشاهدة والثاني بركلة 
جزاء كان سببا فيها بعد خروج 
غير مبرر لكرة ساقطة، إال أنه محى 
كل هذا بإنقاذ األبيض في الدقيقة 
األخيرة من اإلضافي ثم تألقه في 
ركالت الترجيح وتصديه لركلتني 

وتسجيله ركلة احلسم.
وما ميز الكويت أيضا أنه كان 

جوزيه روماو ال����ذي كان خطأه 
الوحيد إخراج إسماعيل العجمي 
بغض النظر عمن يكون البديل إال 
أن سقطة واحدة من املدرب ال تلغي 
الدور الكبير الذي قام به مع العبيه 

للظفر ببطاقة التأهل.
والغريب ف����ي أداء الكويت أن 
اجلميع ظن أن التألق سيكون بأقدام 
العبني أمثال وليد علي وفهد عوض 
والبرازيلي روجيريو الذي ال ننكر 
دوره الرائع ف����ي إرهاق دفاعات 
القادس����ية، لكن كانت كلمة السر 
للفريق ف����ي تألق 3 العبني أولهم 

اخلطيب حي����ث خرج من املباراة 
ثم تبعه مواطنه جهاد احلس����ني 
لنفس السبب، كما ان املدافع ضاري 
سعيد أكمل الشوطني اإلضافيني 
وهو يتحامل على إصابته بسبب 
استنفاد املدرب غوران ماتكوڤيتش 

جميع التبديالت.

األبيض تكتيكي

وكانت هناك عدة عوامل وقفت 
وراء تألق األبيض في املباراة أهمها 
أن الالعبني كانوا يطبقون اخلطة 
كما رسمها لهم املدرب البرتغالي 

ذهبت بطاقة التأهل للدور ربع 
النهائي من كأس االحتاد اآلسيوي 
ملن استحقها وهو الكويت الذي دخل 
مواجهته اول من امس مع غرميه 
القادسية بعزمية واصرار قويني 
على الفوز، وبالفعل كان سباقا في 
التسجيل، وكان يبحث عن الفوز 
قبل أن يحسمه بركالت الترجيح، 
إال أننا نلتمس العذر للقادس����ية 
الذي دخل املب����اراة بنقص كبير 
بني صفوفه وزاد على ذلك غياب 
املدرب محمد إبراهيم، اضافة الى 
إصابة جنم الفريق السوري فراس 

)هاني الشمري( قتال على الكرة بني يعقوب الطاهر وحسني فاضل   مرزوق الغامن يشد من أزر خالد الفضلي قبل ركالت الترجيح

كان وقتها خاسرا 1 - 2.
وأضاف انه على الالعبني التركيز 
من اآلن على مواجهة كاظمة االثنني 
املقبل في الدور نصف النهائي من 
مسابقة كأس سمو األمير، الفتا إلى 
أن مشاركة فراس اخلطيب ستكون 
أشبه باملس����تحيلة بعد إصابته 
في الركبة كما أن جهاد احلس����ني 
وضاري سعيد ستتحدد مشاركتهما 
من عدمها في تدريبات اليوم ألن 
إصابتهما كانتا عبارة عن شد في 
العضلة الضامة بسبب اإلجهاد. 
وأشاد دشتي بتألق احلارس خالد 
الفضلي في املباراة ووصفه بأنه 
كان جنم املب����اراة بعد ان تصدى 
لتسديدة عجب وتصدى لركلتني 
وس����جل هدف الترجي����ح االخير 
الوقت ذاته باحلارس  مشيدا في 
نواف اخلالدي الذي تصدى أيضا 
لركلتني الفتا إلى ان الالعبني تدربوا 
ملدة 30 دقيقة على ركالت الترجيح 

قبل املباراة بيوم.
عبدالعزيز جاسم  ٭

قال مساعد مدرب القادسية احمد 
دشتي ان اجلهاز الفني راض متاما 
عن أداء الالعبني امام الكويت اول من 
امس رغم اخلسارة واخلروج املبكر 
من كأس االحتاد اآلسيوي، والذي 
احزننا قبل أن يحزن اجلماهير، 
فالالعبون قدموا كل ما لديهم وفي 
الترجيحية  النهاية ركالت احلظ 
جاءت لصالح الكويت، مشيرا إلى 
انه رغم التأخر في النتيجة بهدف، 
فإن املدرب غوران أشاد بالالعبني 

ومستواهم بني شوطي املباراة.
وبني دش����تي أن املدرب عندما 
اخرج حمد العنزي كان في حاجة 
ملهاجم بكامل لياقته فوقع االختيار 
على أحمد عجب الذي كاد يقتنص 
الفوز في الدقائق األخيرة، مضيفا 
ان املدرب ال يالم على عدم وجود 
تبديل بعد إصابة ضاري سعيد في 
الشوط اإلضافي األول ألن تبديل 
السوريني فراس اخلطيب وجهاد 
احلسني كان اضطراريا بينما جاء 
أحمد دشتيتبديل العنزي هجوميا ألن الفريق 

اخلطيب يغيب عن مواجهة كاظمة الغامن: الكأس ستعود إلى الكويت

نقل باإلسعاف إلى مستشفى مبارك

دشتي: فعلنا كل شيء ولم نحقق الفوز املرزوق: متنينا أن يكون اللقاء في النهائي

الصبيح عانى من ضيق التنفس لكدمة في األضالع

روماو: حالوة املواجهة باألداء

عبر رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت مرزوق 
الغامن عن س����عادته البالغة بالفوز، وقال ان الكأس 
ستعود الى الكويت مجددا ان شاء اهلل بعد ان تخطينا 
عقبة كبيرة والقادسية فريق كبير يستحق االحترام 
ومنافس قوي خالل السنوات العشر االخيرة لالبيض. 
وع����ن املباراة، قال الغ����امن ان املواجهة كانت مثيرة 
ومتكافئ����ة وكان االبيض يتقدم ث����م ينجح االصفر 
بالتعادل ما اضفى االثارة والندية على املباراة، وقدم 
العبو الفريقني كل ما لديه����م وليس بغريب عليهم 

فهم نخبة الكرة الكويتية ونتمنى ان يكون الصعود 
الى ربع النهائي حافزا لنا لعودة الكأس اآلس����يوية 
ال����ى الكويت. من جانبه، ق����ال رئيس نادي الكويت 
عبدالعزيز امل����رزوق: كنا نتمنى ان يتقابل الفريقني 
في النهائي ونقول للقادسية حظا اوفر وهذه هي كرة 
القدم والكويت سيكون خير سفير للكرة الكويتية في 
البطولة، ونتمنى دعم اجلماهير الكويتاوية للمباريات 
املقبل����ة، ونهدي الفوز الى جماهيرن����ا الوفية والى 

جماهير الكرة في الكويت.

نقل الظهير االمين لفريق الكويت احمد الصبيح 
بس���يارة االسعاف منتصف الش���وط الثاني الى 
مستشفى مبارك لشعوره بضيق في التنفس وقام 
رجال االس���عاف بتزويد الصبيح باالكسجني في 
ارضية امللعب حتى وصوله الى املستشفى، حيث 
اثبتت االش���عة املقطعية وجود كدمات قوية في 
االضالع تسببت في نقص حاد في االكسجني لديه، 
ما استلزم وضعه حتت املالحظة قبل خروجه في 

ساعات الفجر االولى اول من امس.
وعاد الصبيح في املستشفى اداريو الفريق وعدد 
من الالعبني ومحبوه كما تلقى اتصاالت عديدة من 
رئيس جهاز الكرة مرزوق الغامن ورئيس مجلس 
االدارة عبدالعزيز املرزوق ونائب رئيس مجلس 
االدارة خالد الغامن ومدير الكره عادل عقلة الذين 
عبروا عن امنياتهم بسرعة الشفاء للصبيح وبعودته 

الى ناديه مكلال بثوب الصحة والعافية.
وفي اتصال مع »األنباء« شكر الصبيح كل من 
س���أل عنه ووقف معه لتجاوز العارض الصحي 
الذي تعرض له، وقال: ليس���ت غريبة على ادارة 
الكوي���ت املواقف االنس���انية التي تعبر عن روح 
االس���رة الواحدة في النادي في السراء والضراء، 
لقد كانت حالة محرجة ش���عرت بها مع ضيق في 
التنفس بش���كل كبير بسبب نقص االكسجني في 
الدم ولكن جهود االطباء ورجال االس���عاف قبلهم 

كانت كافية الستعادة عافيتي مؤقتا.
واضاف الصبيح انني احتاج وقتا من الراحة 
بحسب النصائح الطبية مع مراجعة الطبيب بصفة 
دورية قبل العودة الى التدريبات، مشيرا الى انه 

يتمنى لفريقه مزيدا من التألق في البطولة.
مبارك الخالدي  ٭

قال مدرب الكويت البرتغالي جوزيه روماو: اوال 
اهنئ الالعبني بااللت���زام التكتيكي واجلهود التي 
بذلوها لتحقيق الف���وز، كما اهنئ العبي االصفر 
الذين جعلوا من املباراة اكثر متيزا وبأدائهم القوي 
ابرزوا مجهودات العبينا وهذا ما اعطى الفوز حالوة 
واثارة، مؤكدا ان املباراة كانت بني فريقني من الطراز 
االول، بدليل ان كفتي الفريقني كانت متعادلة في 

كل النواحي حتى وصلنا الى ركالت اجلزاء.

واضاف روماو: سعادتي كبيره ببلوغ فريقي 
ال���ى الدور الالحق من البطول���ة، وكانت حظوظ 
القادسية قائمة ايضا في التأهل، لكننا جهزنا انفسنا 
بشكل جيد قبل املباراة مبا فيها التدرب على ركالت 
الترجيح، وكانت جهود العبي الفريقني متساوية 
اثناء االوقات االضافية، واجريت التبديالت بسبب 
االصابات، نافيا معاناته امام القادسية بالذات، وقال: 

القادسية فريق منافس لنا في كل البطوالت.

مبارك بطل ناشئي التنس
وكاظمة في املركز األول

اختتمت اول من أمس بطولة احتاد التنس حتت 
16 س���نة التي انطلقت في التاسع عشر من الشهر 
اجل���اري. وفي املباراة النهائية تغلب العب كاظمة 
محمد مبارك على العب الساملية محمد عبدال 6 - 2 
و7 - 5 ليتوج مبارك بطال لناش���ئي الكويت حتت 
16 سنة ويكتفي العب الساملية محمد عبدال باملركز 
الثاني بينما ج���اء في املركز الثالث العبا اليرموك 

عبداحلميد الشطي وزين العابدين سيد هاشم.
وفي مسابقة الزوجي، جاء في املركز األول ثنائي 
اليرموك عبداحلميد الشطي وناصر العبيدلي وفي 
املركز الثاني ثنائي كاظمة محمد مبارك وهش���ام 
بس���تكي، ووصل إلى دور األربع���ة كل من ثنائي 
الساملية محمد يوسف عبدال ورتويك سوران وثنائي 

خيطان علي القالف وعبداهلل مشهدي.
وفي الترتيب النهائي لألندية، جاء في املركز األول 
كاظمة برصيد 221 نقطة وفي املركز الثاني اليرموك 
برصيد 178 نقطة وفي املركز الثالث الساملية برصيد 
127 نقطة وفي املركز الرابع الكويت برصيد 123 نقطة 

وفي املركز اخلامس خيطان برصيد 32 نقطة.
حضر املباراة النهائية وحفل اخلتام كل من نائب 
رئيس مجلس إدارة نادي الساملية د.جواد عسكر 
وعضو مجلس إدارة نادي اليرموك ومدير التنس 
بالنادي حسني الغريب ونائب رئيس مجلس إدارة 
احتاد التنس عبد الصمد العريان وعضوا مجلس 

إدارة االحتاد احمد القالف وعادل الغريب.
وفيما يخص ترتي���ب األندية في كأس التفوق 
الع���ام، جاء اليرموك في املرك���ز األول برصيد 35 
نقطة والساملية في املركز الثاني برصيد 22 نقطة 
والكويت في املركز الثالث برصيد 19 نقطة وكاظمة 
في املركز الرابع برصيد 17 نقطة وخيطان في املركز 

اخلامس برصيد 3 نقاط.
من جانبه، هنأ أمني سر عام االحتاد عبدالرضا 
الغريب األندية املش���اركة في نش���اط اللعبة لهذا 
املوسم وقال إنها وراء جناح نشاط االحتاد في هذا 
املوس���م املتميز كما هنأ األندية التي حصلت على 

مراكز متقدمة.

تكرمي الالعب محمد مبارك

)هاني الشمري( أحمد الصبيح في كرة مشتركة مع صالح الشيخ  

الفضلي: ال تراجع عن اعتزالي 
دولياً ومستمر مع »األبيض«

اكد حارس مرمى الكويت خالد الفضلي اصراره على 
اعتزال اللعب دوليا في مباراة ودية مع احد املنتخبات 
مع االزرق، مشيرا الى انه مستمر مع ناديه متى ما طلب 

منه ذلك وحلاجة الفريق اليه املوسم املقبل.
وقال الفضلي: اب����ارك لرئيس مجلس ادارة النادي 
عبدالعزيز املرزوق ورئيس اجله����از االداري مرزوق 
الغامن واجلهاز الفني ممثال في املدرب البرتغالي جوزيه 
روماو على الفوز الغالي واالنتقال الى الدور ربع النهائي 
للبطولة، حيث كان دورهم كبير جدا مع الفريق، مضيفا: 
وانا كقائد للفريق اؤكد ان النتائج التي حققها الفريق 
مؤخرا هي نتائج مميزة لم تتحقق في املواسم املاضية 
ابتداء من كأس »السوبر« وخروجنا من قبل نهائي كأس 
االحتاد ومنافستنا القوية على بطولة الدوري ولعبنا 
مباراة فاصلة على اللقب ث����م حققنا كأس ولي العهد 
ومازلنا ننافس على كأس س����مو االمير واخيرا تأهلنا 
في الكأس اآلس����يوية. وتابع الفضلي: ان هذه النتائج 
تؤكد ان العناصر الثالثة وهي الالعبون واجلهاز االداري 
واجلهاز الفني ادوا ادوارهم على شكل مميز وبتعاون 
كبير ما زلنا جنني ثم����اره، وباالخص مجهود املدرب 
روماو ومس����اعده انتونيو وم����درب احلراس رضوان 
وكلهم بذلوا جهدا كبيرا مع الفريق. وقال الفضلي الى 
ان اعتزالي سيكون اثناء مباراة ودية دولية مع املنتخب 
وس����أواصل دوري مع النادي متى ما كان الفريق في 
حاجة لي فالنادي له فضل كبير علّي واعاد اكتش����افي 
مرة اخرى بعد انتقالي من فريقي السابق كاظمة، وال 
انسى فضله علي، وانا جندي خلدمة بلدي الكويت اوال 

والنادي ثانيا في اي مجال داخل امللعب او خارجه.
مبارك الخالدي  ٭

أش����ادت الصحافة الرياضية االماراتية بأداء املراقبني 
واحلكام الكويتيني املكلفني من االحتادين الدولي »فيفا« 
واآلسيوي لكرة القدم ملراقبة وحتكيم املباريات القارية 
والعربية واالقليمية. ونش����رت الصحف االماراتية على 
صفحاتها اشادة بأداء كل من عارف أبل مراقب مباراة الشباب 
االماراتي مع ظفار العماني وعبداهلل غريب مراقب االهلي 

مع الظفرة االماراتيني ضمن دوري ابطال اخلليجي.

قال محترف القادس����ية املغربي عصام العدوة قدم 
الالعبون مستوى مميزا طوال ال� 120 دقيقه واستحق 
الكويت الفوز لتركيز العبيه في الضربات الترجيحية 
التي حتتاج مزيدا من الهدوء والتركيز، لكن الزم العبينا 
سوء احلظ وعدم التوفيق ونهنئ العبي الكويت، واضاف 
ان تركيزي في املرحلة املقبلة على مباريات كأس االمير 
والبد من الفوز بلقب الكأس السعاد جماهير االصفر، 
واما ع����ن رحيلي الى البرتغال فس����يكون بعد انتهاء 

منافسات كأس االمير.

قال مدرب القادسية الصربي غوران ماتكوڤيتش: بداية 
اهنئ العبي الكويت واجلهاز الفني على الفوز واالبيض 
منافس قوي ويس���تحق االحترام وقدم الفريقان كل ما 
لديهم من جهد وافتقدنا احلظ في الركالت الترجيحية 
والقادسية اثبت انه فريق كبير على الرغم من النقص 
العددي الكبير قبل انطالق املباراة واالصابات التي الزمت 
فراس اخلطيب وجهاد احلسني اثناء املباراة وهذه ظروف 
منطقية لكنها عقدت موقفنا اكثر لكننا جلأنا الى الكرات 
العالية بعد ادخال سعود املجمد حتسبا للجهد املبذول 
في االوقات االضافية التي حتتاج الى جهد أكبر، لكنني 
س���عيد أن لدينا فريقا كبيرا ال يتأثر بالنقص العددي 

وقدم عصام العدوة مباراة جيدة في مركز االرتكاز.

إشادة إماراتية بحكام الكويت

العدوة: كأس األمير هدفنا

ماتكوڤيتش: أهنئ الكويت


