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األخضر.. «قوول وفعل»

ناصر العنزي ـ مبارك اخلالدي

فعلها العربي، ويا له من فوز كبير، 
فعلها جنوم «األخضر» بعشــرة العبني 
وفازوا بكأس ســمو ولــي العهد للمرة 
الثامنة بعد مباراة «بطولية» تغلب فيها 
على الكويت ٥-٤ بركالت الترجيح بعدما 
انتهت املواجهة املثيرة بالتعادل ١-١ في 
وقتيها األصلي واإلضافي. وعاش جمهور 
«األخضر» فرحة عارمة جاءت بعد فوز 
مثير تألق فيها أبناء «العوضي» احلارس 
جاسم واملهاجم سلمان الذي سدد الركلة 
الترجيحية األخيرة بثقة عالية ومهارة 

كبيرة.
جاء الشوط األول خالف ما كان متوقعا 
من فريقني قادرين على الوصول للمرمى 
أو االقتراب منه، وعجز العبو الفريقني عن 
تهديد بعضهما البعض بفرص حقيقية 
للتسجيل، بل كثرت حاالت السقوط من 
الالعبني وتبادلوا أخطاء التمرير فكانت 
الكــرة بالكاد تدخل منطقــة اجلزاء مما 
جعل الشوط األول يخرج «باهتا» رغم 

وفرة النجوم بالفريقني.
ودفــع مــدرب األخضــر الكرواتــي 
أنتي ميشا بتشكيلته التي اعتاد عليها 
وغــاب عنها بنــدر الســالمة املوقوف، 
حيث اعتمد على «مثلث» الهجوم محمد 
صولة والسنوسي الهادي في اجلناحني 
ويتقدمهمــا علي خلف لالســتفادة من 
قدراته املهارية في االختراق والتسديد 
القوي لكــن محاوالته اصطدمت بدفاع 
االبيض، ورغم ان األخضر استحوذ على 
الكــرة أكثر من خصمه اال ان العبيه لم 
يتمكنــوا من ادخالهــا درجة اخلطورة 

القصوى.

الشــعلة لتعزيز الهجوم، وســدد محمد 
الصولة كرة قوية علت العارضة (٥٥).

وأخذت املباراة منحى آخر بعد طرد 
وليد الشعلة (٧٥) عقب اشتراكه في كرة 
خطرة مع احلارس حميد القالف، بعدها 
احتســب احلكم ركلة جزاء صحيحة لـ 
«األبيض» تصدى لها احلارس جاســم 
العوضي من قدم املغربي مهدي برحمة 
(٧٨)، ثم جــاء هدف «اإلنقاذ» من رأس 
البديل سلمان العوضي الذي طار للكرة 
املرســلة من محمــد الصولة وأســكنها 
الشباك وسط فرحة عارمة في املدرجات 

.(٨٣)
وجلأ الفريقان لشوطني إضافيني واجه 
فيهما العربي خصمه بعشرة العبني بعدما 
أبلى العبوه بالء حسنا، فيما لم يستثمر 
العبو الكويت تفوقهم العددي في الوصول 
ملرمى منافسه ولم يتغير الوضع إلى ان 
جلأ الفريقان إلــى ركالت الترجيح التي 

ابتسمت لصالح العربي ٥-٤.
أدار املباراة احلكــم اجلنوب أفريقي 

ڤيكتور غوميز وأجاد إدارتها.
٭ مّثل الكويت: حميد القالف، سامي 
الصانع، فهد الهاجري، ماكغوين، مشاري 
غنام، طالل الفاضل، مهدي برحمة، أحمد 
زنكــي، جــاي دميبلــي، طه اخلنيســي، 
مبوكاني، حســني علــي، ابراهيم كميل، 
شــريدة الشــريدة، عبــداهللا البريكــي، 

ويوسف ناصر.
٭ مّثل العربي: جاسم العوضي، محمد 
فريح، طارق بوعبطة، عيسى وليد، حسن 
حمدان، محمد صولة، كينزيفيتش، عبداهللا 
الشــمالي، ســلطان العنزي، السنوسي 
الهادي، علي خلف، وليد الشعلة، سيف 
احلشان، سلمان العوضي، وجمعة عبود.

«٤٤» وكان االقــرب من تســجيل هدف 
السبق.

وفي مطلع الشوط الثاني فاجأ أحمد 
زنكي املتألق اجلميع بهدف التقدم بعدما 
سدد كرة قوية من خارج منطقة اجلزاء 
ســكنت مرمى احلارس الشــاب جاســم 
العوضي الذي لم يتعامل معها كما ينبغي 
فدخلــت مرمــاه (٤٥)، بعدها دفع مدرب 
العربي بالعبيه ســيف احلشــان ووليد 

أما الكويت فقد كانت توجيهات مدربه 
التونسي نبيل معلول حازمة «اللي يهاجم 
يرجع يدافع» فشكل العبوه طوقا متينا 
في منطقته وأراحوا حارسهم حميد القالف 

من كرات اخلصم.
واعتمد األبيض في هجومه على جاي 
دميبلــي وأحمد زنكي وطه اخلنيســي 
ومبوكاني، وحصل الكويت على فرصتني 
أضاعهما فهد الهاجري «٢٣» واخلنيسي 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يسلم الكأس لقائد العربي عبداهللا الشمالي بحضور سمو الشيخ ناصر احملمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والشيخ أحمد اليوسف وعبدالعزيز عاشور

جماهير العربي وفرحة الفوز باللقب الغائب منذ ٢٠١٤أحمد الزنكي جنم الكويت وصاحب الهدف االول في اللقاء يحاول املرور من عيسى وليد

العبو العربي يحتفلون بالفوز باللقب الغالي

سلمان العوضي فرحا بهدفه في األبيض  (محمد هاشم)

الساملية يحصد امليدالية البرونزية

هادي العنزي

أبــدى مدير الفريــق األول لكرة 
القدم بنادي الســاملية بدر اخلالدي 
سعادته بالتشرف بلقاء سمو ولي 
العهد، بعد حصول فريقه على املركز 
الثالــث في بطولة كأس ولي العهد، 
إثر تغلب السماوي على الفحيحيل 
١-٠ في املباراة التي جمعت الفريقني 
مســاء أمس األول لتحديد املركزين 
الثالــث والرابع. وقــال لـ«األنباء»: 
«كانت اآلمال بالظفر باملركز األول، 
ولكن تبقى لكرة القدم حساباتها، وقد 
قدم السماوي أداء جيدا في شوطي 

املباراة».
وذكر اخلالدي أن مدرب الفريق 
محمــد إبراهيم لم يشــرك عددا من 
العناصر األساسية، مفضال إراحتهم 
وتوفير طاقتهم للمواجهات املقبلة، 
الفتــا الــى تألــق الثالثــي الشــاب 
فهــد العازمــي، وعبدالعزيز جمال، 
واحلارس عبدالرحمن الفضلي، الذين 

قدموا أداء متميزا. وعن إصابة املدافع 
الدولي مساعد ندا، قال اخلالدي انها 
عبارة عن قطع في غضروف الركبة 
الداخلي وسيغادر إلى أملانيا إلجراء 
عملية جراحية علــى نفقة النادي، 
وسيعود األسبوع املقبل، آملني عودته 
ســريعا لتكملة املوســم احلالي مع 

الفريق.
من جانبه، أكد مدرب الفحيحيل 
داليبور ستاركيفيتش لـ«األنباء» أن 
فريقه قدم أداء متميزا أمام الساملية، 
لكن النتيجة لم تكن سعيدة في نهاية 
املطاف. وقال: «متكنا من خلق العديد 
من الفرص، طوال شــوطي املباراة، 
ولكن لألسف لم نحسن استثمارها، 
وعدم التسجيل في مثل هذه املباريات، 
وأمام فريق قوي مثل الساملية، من 
شــأنه أن يجعلنا ندفع الثمن، وهو 
ما حصل في املواجهة، وفي املجمل 
كان مشــوارنا في كأس ســمو ولي 
العهد جيدا بدرجة كافية»، الفتا إلى 
أن فريقه غاب عنه سالم الهاجري.

(محمد هاشم) جانب من لقاء الساملية والفحيحيل على املركز الثالث 

٭ وصل راعي املباراة سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد إلى ستاد 
املباراة بدقائق،  جابر قبل انطالق 
وكان في استقباله وزير األشغال 
ووزير الدولة لشؤون الشباب علي 
املوســى ورئيس االحتاد الكويتي 
لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف 
ومدير الهيئة العامة للرياضة حمود 
اللجنة األوملبية  فليطح ورئيــس 
الشــيخ فهد الناصر ونواب مدير 
عــام الهيئة ورئيس نادي الكويت 
خالد الغــامن ورئيس نادي العربي 
عبدالعزيز عاشور، حيث قام سموه 
بالتلويح للجماهير محييا حضورهم 

للمباراة.
٭ أشــرف الشيخ أحمد اليوسف 
القناعي على  العام صالح  واألمني 
كل التفاصيل الفنية واإلدارية بشكل 
مباشر، ما ساهم في جناح النهائي 
وظهوره بالصورة املشــرفة التي 

تليق بهذا احلدث الكبير.
٭ التحضيرات األمنية متيزت بالدقة 
والسالسة والقت استحسان اجلميع.

٭ أبدعت وزارة اإلعالم في التفاعل 
مع احلدث بتواجد ٢٥ كاميرا للنقل 
من جميع زوايا امللعب، مع تخصيص 
استوديو مصاحب انطلق قبل اللقاء 
بثالث ساعات تقريبا بحضور العديد 
من الشخصيات الرياضية ومجموعة 

من التقارير املميزة.
٭ بــدأ التوافــد اجلماهيري منذ 
الساعة الرابعة عصرا بالتزامن مع 

فتح بوابات ستاد جابر الدولي.
٭ نزل العبو العربي والكويت إلى 
أرضية امللعب إلجراء عمليات اإلحماء 
في اخلامسة والنصف وسط عاصفة 
من الترحيب من جماهيرهما، وفور 
انتهاء فريــق الكويت من اإلحماء 
أهدى الالعبون الفانالت إلى اجلمهور 

الكويتاوي.

من أجواء النهائي

ملشاهدة الڤيديو


