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وجاءت قراراته موفقة وأنذر يوسف 
ناصر وساندرو وفهد عوض وفهد 

العنزي.
مث����ل كاظمة: حس����ن كنكوني 
وسلطان صلبوخ وناصر الوهيب 
وساندرو وعبداهلل دشتي ومحمد 
الهده����ود وط����ال الفاضل ونواف 
احلميدان وناصر فرج وفهد العنزي 
ويوسف ناصر وعبداهلل الظفيري 

وحمد حربي.
الفضلي  الكويت: خالد  ومثل 
وسامي الصانع ودانيال منساريه 
ويعق����وب الطاه����ر وفهد عوض 
وحس����ن حاكم وجراح العتيقي 
القحطان����ي وروجيريو  وناصر 
ووليد علي وعلي الكندري وابراهيم 
ش����هاب وخالد عج����ب وعبداهلل 

الظفيري.
ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي  ٭
 عبدالعزيز جاسم

يوسف ناصر كرة قوية مرت بجانب 
القائم وبعده توغل العنزي بكرة 
أخرى وانحرفت الكرة عن املرمى 
قليا، ووضح تفوق مدرب كاظمة 
ميان ماتشاال على خصمه روماو 
في توزيع العبيه وايقاف خطورة 
األبيض متاما، كما جنح في تبدياته 
التي حافظت على متاسك الفريق 
الفوز بإدخاله عبداهلل  الى  وقاده 

الظفيري وحمد حربي.
اما الكويت فقد لعب أسوأ مباراة 
له حيث تباع����دت خطوطه وكان 
اعتماده فقط عل����ى روجيريو مما 
جعل كرته مكشوفة، وجاءت تبديات 
مدربه روماو غير موفقة ولم تضف 

للفريق شيئا.
أدار املباراة احلكم الدولي حمد 
بوج����روة وعاونه ناصر الش����طي 
وعب����داهلل غلوم وص����ادق مختار 
رابعا، وأحسن احلكم إدارة املباراة، 

عليه، وجنح البرتقالي في الوصول 
الى مبتغاه في الشوط االول وهو 
احملافظة على شباك مرماه للتعامل 

مع الشوط الثاني بشكل آخر.

كاظمة أفضل في »الثاني«

بدأ الشوط الثاني بهجمة سريعة 
للكويت انطلق بالكرة روجيريو 
ومرر الك����رة إلى عل����ي الكندري 
سددها برأس����ه وأنقذها كنكوني، 
ثم بدأ كاظمة في الس����يطرة على 
مجريات اللعب وجنح في تسجيل 
هدف الفوز الوحيد عن طريق العب 
الوسط طال الفاضل بعد ان تقدم 
بالكرة دون ان يقابله احد وس����دد 
كرة قوية زاحفة مرت سريعة على 
مين خالد الفضل����ي )54(، ونظم 
البرتقالي صفوفه وش����ن هجمات 
سريعة بقيادة فهد العنزي ووصلوا 
ال����ى مرمى الكويت كثيرا وس����دد 

انه لم يحسن اضافة ملسة اخلطورة 
على كراته.

ولعب كاظمة بتشكيلته االساسية، 
حيث شكل الرباعي سلطان صلبوخ 
وناصر الوهيب وساندرو وعبداهلل 
دشتي خطا دفاعيا ولم يتزحزح عن 
مكانه وأوصى مدربه التشيكي ميان 
ماتشاال بضرورة تشديد الرقابة على 
روجيرو، فيما كان فهد العنزي مصدر 
خطورة في اجلهة اليس����رى ومرر 
كرات خطرة الى رأس احلربة يوسف 
ناصر لم تستغل بشكل جيد، ولعب 
البرتقالي بأسلوب متوازن ركز فيه 
املدرب على نظافة مرماه في الشوط 
االول، وكان له ما اراد، حيث حافظ 
على مرماه من التهديدات بعد ان عزل 
مهاجمي اخلصم من خط وس����طه، 
وكان فه����د العنزي بحاجة الى من 
يسانده ويخفف العبء عنه في اجلهة 
اليمنى، حيث ان الرقابة كانت مشددة 

العجمي لاصابة، حيث  اسماعيل 
كان يشكل تفاهما مع املهاجم علي 
الرقابة املفروضة  الكندري، ورغم 
على روجيرو اال انه اس����تطاع ان 
يفلت منها في بعض االحيان ومرر 
كرة انفرادية الى شهاب لم يستثمرها 
بش����كل جيد، وتقدم حسن حاكم 
وسدد كرة من مسافة بعيدة ذهبت 
بعيدة عن املرم����ى، وكان االبيض 
في الشوط االول كثير احلركة في 
مناطق بعي����دة عن اخلطورة، ولم 
يكن املسيطر الوحيد على الكرة اال 

في انفراد تام في املرمى لكن احلارس 
حس����ن كنكوني خ����رج في الوقت 
املناسب وانقذ املوقف بجسارة، عدا 
ذلك لم تكن هناك العاب متبادلة بن 
الفريقن وميكن تسمية الشوط االول 
بشوط »التعارف« بن الاعبن، حيث 
قل تهديد املرمى باستثناء كرات نادرة 
مرسلة من فهد العنزي وروجيرو.

وتعرض خط وسط الكويت الى 
ضربة غير متوقعة بعد خروج جنمه 
جراح العتيقي مصابا في وقت مبكر 
ودخل مكانه ابراهيم شهاب، ولم يقم 
العبو الوسط بواجباتهم الهجومية 
املعتادة، حيث قل عطاء كل من ناصر 
القحطاني وولي����د علي في متويل 
املهاجمن بالكرات وخصوصا الثاني 
الذي يعتبر ركيزة اساسية في اجلهة 
اليسرى، ولم تكن له اي تسديدة او 
تدخل كما كان يفعل في الس����ابق، 
العماني  ووضح غياب احملت����رف 

عاد كاظمة ال����ى بطوالته، عاد 
البرتقال����ي والعود احمد بعد طول 
غياب، وفاز بلق����ب اغلى الكؤوس 
كأس سمو االمير حفظه اهلل للمرة 
الس����ابعة في تاريخ املسابقة بعد 
فوزه املستحق على الكويت بهدف 
مقابل ال شيء سجله طال الفاضل 
)54(، وعاش البرتقالي يوما جميا 
بع����د ان غاب عن اللقب طويا منذ 
عام 1998، وشاركت جماهيره التي 
زفته من ملعب الكويت الى ملعبه 
الصداقة والسام وهي تردد »واهلل 

زمان ياكاظمة«.
استحق كاظمة اللقب بعد ان لعب 
من اجل الفوز بقيادة مدربه ميان 
ماتشاال وجنومية العبيه في نهائي 

اغلى الكؤوس.
ابرز ما في الش����وط االول كان 
التمريرة املتقنة التي مررها البرازيلي 
روجيرو الى البديل ابراهيم شهاب 

حسن كنكوني يتصدى النفراد روجيريو

صاحب الهدف الوحيد طال الفاضل يسيطر على الكرة مبتابعة ناصر القحطاني

شهاب كنكوني فرحا بالكأس خال نزوله من املدرجاتفرحة جمهور كاظمة في اللقب بعد غياب

)هاني الشمري( فرحة العبي كاظمة باحلصول على كأس سمو األمير  سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد لدى تسليم الكأس لاعبي كاظمة 

سجل األبطال
1962: العربي
1963: العربي
1964: العربي

1965: القادسية
1966: العربي

1967: القادسية
1968: القادسية

1969: العربي
1970: اليرموك

1971: العربي
1972: القادسية
1973: اليرموك
1974: القادسية
1975: القادسية
1976: الكويت
1977: الكويت
1978: الكويت

1979: القادسية
1980: الكويت
1981: العربي
1982: كاظمة
1983: العربي
1984: كاظمة

1985: الكويت
1986: الفحيحيل

1987: الكويت
1988: الكويت

1989: القادسية
1990: كاظمة

1991: لم تقم بسبب غزو العراق 
للكويت

1992: العربي
1993: الساملية

1994: القادسية
1995: كاظمة
1996: العربي
1997: كاظمة
1998: كاظمة
1999: العربي
2000: العربي
2001: الساملية
2002: الكويت

2003: القادسية
2004: القادسية

2005: العربي
2006: العربي

2007: القادسية
2008: العربي
2009: الكويت
2010: القادسية

2011: كاظمة
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لقطات من النهائي
٭ وصل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد قبل 

بداية املباراة ب� 20 دقيقة. 
٭ حضر املباراة رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وعدد من الشيوخ والوزراء 
والشخصيات الرياضية. 

٭ كرم س���مو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد بعد 
انطاق الصافرة احلكام تقديرا ملجهودهم املميز خال مباريات 
البطولة وظهورهم مبس���توى مميز كم���ا مت تكرمي رئيس جلنة 

احلكام عبداللطيف.
٭ وضع كأس سمو األمير على »ستاند« خاص خارج أرضية 
امللعب على الطريقة األوروبية وأخذ بعض الالعبني يلمسونها 

ويقبلونها وهم في طريقهم الى النزول إلى أرضية امللعب. 
٭ شهدت املباراة تغطية مميزة للقناة الرياضية الثالثة من خال 
االس���تديو التحليلي قبل وبعد املباراة وكذلك من خال الرسائل 

املتواصلة من ستاد نادي الكويت.

حقق اللقب للمرة السابعة بعد غياب طويل عن البطوالت

كاظمة »زين على زين« برفعه كأس األمير

ماتشاال: مستمر مع كاظمة
قال مدرب كاظمة التشيكي ميالن ماتشاال انه مستمر مع البرتقالي 
حتى نهاية املوسم املقبل، مشيرا الى ان بطولة كأس االمير الغالية 

كانت تنتظره وانه حققها بالنهاية بعد مجهود جبار ورجولي من جميع 
الالعبني. واشار ماتشاال الى ان هذا الفريق ستكون له كلمة املوسم 
املقبل وسينافس على جميع االلقاب، مضيفا ان الالعبني طبقوا ما 

اراد فكانت مكافأتهم الفوز بهذا اللقب الذهبي قائال: انا سعيد بعودة 
البرتقالي ملنصات التتويج مع اول موسم لي مع الفريق.


