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القادسية يقتنص لقب السوبر للمرة اخلامسة من الكويت
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تــوج القادسية بلقب السوبر للمرة 
اخلامسة في تاريخه، على حساب الكويت، 
بهدفني مقابل هدف، مساء أول من أمس، 
على ستاد صباح السالم بنادي العربي، 

في افتتاح املوسم اجلديد.
ســجــل أهـــــداف املـــبـــاراة لــلــقــادســيــة 
الكاميروني رونالد واجنا “57، 3+90”، 

فيما أحرز للكويت جمعة سعيد “53”.
املباراة جاءت قوية منذ بدايتها، تقاسم 

فيها الكويت والقادسية السيطرة. 
ودفع مدربا الفريقني الفرنسي هوبير 
فيلود، والروماني إيــوان مارين، بالقوة 

الضاربة في صفوفيهما.
واستهل القادسية هجماته في الدقيقة 
ــن خالد  ــن طــريــق تــســديــدة م ــــى ع األول
القحطاني، تصدى لها مصعب الكندري، 
ورد الكويت بأكثر من هجمة عن طريق 
صابر خليفة، وجمعة سعيد لكنها لم 

تسفر عن اخلطورة املطلوبة.
واستلم األبيض األفضلية بعد الدقيقة 
اخلامسة بفضل حتركات مثمرة جلمعة 
سعيد، وحمزة األحمر، وفيصل زايد، الى 
جانب اجلبهة الهجومية التي شكلها فهد 
الــهــاجــري، فيما اكتفى األصــفــر بالدفاع 
املتقن عبر مساعد ندا، وسلطان العنزي، 

وإبيابوي بكر.
ولــم تظهر خطورة أكسل مــاي، وفهد 
ــر من  ــي ــي الــنــصــف األخ األنـــصـــاري إال ف

مجريات الشوط.
وجاءت أبرز فرص الكويت في الدقيقة 
14، بعد تــبــادل مميز للكرة بــني جمعة 
سعيد، وصابر خليفة، حيث انفرد األخير 
باملرمى إال أن مساعد ندا أنقذ املوقف، وسط 

مطالبات بركلة جزاء ملصلحة خليفة.
وواصل األبيض سيطرته على املباراة 
في النصف ساعة األولــى، إال أن خطورة 
املهاجمني لــم تصل ملستوى هــز شباك 

األصفر.
وفي الربع ساعة األخيرة من الشوط، 
استطاع القادسية السيطرة على مجريات 
املــبــاراة، وهــدد مرمى القالف عبر أكسل 

مــاي، وخالد القحطاني، إلــى جانب فهد 
األنصاري، الذي سدد أخطر فرص األصفر 
في اجتاه مرمى الكويت، والتي تكفل بها 

القائم األيسر. 
ــل الكويت  وفــي الشوط الثاني، واص
بحثة عــن هـــدف الــتــقــدم، وســـط نشاط 
ملحوظ خلــط الــهــجــوم، ال سيما جمعة 

ــو مــا حتقق  سعيد، وصــابــر خليفة، وه
في الدقيقة 53، بعد تبادل للكرة ناحج 
خلليفة، وسعيد، متكن من خالله األخير 
من هز شباك خالد الرشيدي، معلنا تقدم 

األبيض.
ولــم يتأخر رد القادسية كثيرا، حيث 
متكن الكاميروني رونالد من إدراك التعادل 

بعد 4 دقائق، عبر تسديدة من خارج منطقة 
اجلزاء استقرت في شباك احلارس حميد 
القالف. ودفع مدرب القادسية مارين، ببدر 
املطوع، وعبدالله ماوي، ومن ثم حمد أمان، 
على حساب صالح الشيخ، وأكسل ماي، 
وسلطان العنزي في محاولة الستغالل 
ارتباك صفوف األبيص بعد هدف التعادل. 

ــدرب الكويت فيلود، عبدالله  وأشـــرك م
البريكي، على حساب التونسي حمزة 
األحمر، في محاولة لتنشيط صفوفه، إال 
أن الرياح أتت مبا ال تشتهي السفن، بعد 
أن متكن الكاميروني رونــالــد من خطف 
هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت 

احملتسب بدل من الضائع.

القادسية متوجا بلقب السوبر

املطوع: فوز القادسية
أهم من مشاركتي

أعرب بدر املطوع، جنم القادسية، عن سعادته بفوز األصفر بلقب 
السوبر احمللي، أول من أمس السبت، بانتصاره على الكويت )1-2(.

وقال املطوع، في تصريحات لوسائل اإلعالم بحضور “”: “القادسية 
كان في حاجة ماسة لتحقيق بطولة، مع بداية املوسم، لتحفيز الالعبني 
ملا هو قادم”. وأضاف: “الفوز بلقب السوبر، سيكون له مردوًدا إيجابًيا 
ــاري، حيث سنعمل من أجل  على مستوى القادسية، في املوسم اجل
حتقيق أكبر عدد من األلقاب”. واختتم املطوع قائال: “أنا حتت أمر 
القادسية، سواء في التشكيل األساسي أو االحتياطي.. لم ولن أعترض 

على مشاركتي في الشوط الثاني، فكل ما يهمني هو فوز الفريق”.

ارتباك فيلود وراء سقوط 
الكويت في السوبر

لم ينجح الكويت في احلفاظ على لقب السوبر احمللي الذي توج به 
في املوسمني املاضيني، وسقط األبيض في مواجهة القادسية، مساء أول 

من أمس السبت، بنتيجة 1-2.
ويرصد  في التقرير التالي أبرز أسباب خسارة الكويت في مباراة 
السوبر: بدت تشكيلة الكويت التي اعتمد عليها الفرنسي هوبير فيلود 
تركز بشكل كبير على األسماء الالمعة في الفريق مثل جمعة سعيد، 
وصابر خليفة، وحمزة األحمر، وفيصل زايــد، وذلك رغم تشابه أداء 

الرباعي، واعتمادهم على املهارات الفردية.
وتسبب ذلك في أزمة بأداء الفريق خالل أوقات كثيرة، كما أنه أدى 

إلى وضع ضغط زائد على خطي الوسط والدفاع.
لم يتفاعل مدرب الكويت فيلود مع املباراة بالصورة املطلوبة، وظل 
محتفًظا بــأوراق رابحة على مقاعد البدالء مثل طالل جازع، ويوسف 
اخلبيزي، ويعقوب الطراورة. ولم يدفع فيلود إال بتبديل وحيد، وهو 
عبدالله البريكي قبل 20 دقيقة من النهاية، وذلك على حساب أفضل 
العبي األبيض حمزة األحمر. وظهر االرتباك على فيلود، في التعامل 
مع املباراة، خاصة بعد أن تقدم األبيض، بهدف جمعة سعيد، حيث 
لم يتمكن الكويت من احلفاظ على هذا التقدم كثيًرا، قبل أن يتمكن 

الكاميروني رونالد من إدراك التعادل بعد 4 دقائق فقط.


