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 اإلنجاز اآلسيوي تحقق بفضـل جهود 

 بالل غملوش ـ أحمد حسين ـ مبارك الخالدي

  سـجل يا تاريخ واشهد يا زمان ان نادي الكويت أعاد الكرة احمللية لصعود منصات التتويج القارية 

بعد غياب طويل، سجل يا تاريخ ان أبناء «العميد» جنحوا في الفوز بكأس االحتاد اآلسيوي ألول مرة في 

تاريخ الكرة الكويتية وفي نسختها اجلديدة واملتطورة بعد أول مشاركة وعلى حساب فريق عريق في 

حجم الكرامة السوري، واستحق «األبيض» التتويج بالكأس اآلسيوية عن جدارة بعدما حقق ٩ انتصارات 

وتعادلني وخسارة واحدة خالل مسيرته نحو حتقيق اإلجناز الكبير بعد ملحمة وطنية من جميع اجلماهير 

الكويتية واخلليجية مبختلف انتماءاتها حيث انصهرت جميع امليول واأللوان من أجل دعم وتشجيع 

«األبيض» للفوز باللقب اآلسيوي الكبير.

  تهنئة من القلب لكل كويتي، وألف مبروك لكل خليجي على هذا اإلجناز العظيم الذي لم يأت من 

فراغ، لكنه جاء بتكاتف اجلميـــــع وتوحد اجلماهير وتعاون املسؤولني عن الرياضة الكويتية في 

مبادرة وطنية كبيرة جتسد كل معاني الروح الرياضية الطيبة وحب الوطن الغالي.

  وبعدما شهدت شوارع اخلليج احتفاالت صاخبة باألهازيج واألعالم والورود كان البد ان نستضيف 

أبطال كأس االحتاد اآلسيوي في ديوانية «األنباء» لالحتفاء بهم واالحتفال معهم باإلجناز الكبير ومعرفة 

أسباب الفوز وأصحاب الفضل في حتقيق اللقب اآلسيوي، وحضر مدرب الكويت محمد عبداهللا «بوجاسم» 

والعب الوسـط اجلوكر حسـني حاكم (صاحب الهدف األول في النهائي) وحارس املرمى املتألق 

مصعب الكندري بجانب الالعب املوهوب أحمد الصبيح،حضروا  في الديوانية بالنيابة عن جميع أفراد 

نادي الكويت وأهدوا الفوز بالكأس لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، 

كما أهدوا اإلجناز الكبير للجماهير الكويتية واخلليجية مبختلف ميولها وانتماءاتها، وعّبروا عن أحالمهم 

وأمنياتهم في املوسـم احلالي وحتدثوا عن أسرار الفوز وأصعب املباريات والتحديات التي قابلتهم، 

كما أجابوا عن أسئلة القراء خالل احلوار التالي: 

 محمد عبداهللا بوصخر

 أحمد الصبيح الشمري 

 مصعب يوسف الكندري 
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ومنها لالعلى، وسؤالي لالعبني عن 
ــة والدولية  ــل املباريات احمللي افض

خالل الفترة املاضية.
  حسني حاكم: تألقت مع العميد 
امام فريــــق جنوب الصني بهونغ 
كونغ بجانب املباراة النهائية امام 
الكرامة السوري، وعلى املستوى 
الدولــــي قدمت مبــــاراة قوية مع 
االزرق امــــام كوريا اجلنوبية في 
تصفيات كأس العالم رغم خسارتنا 

.٠ - ٤
  احمد الصبيح: تألقت في مباراة 
الكويت مع الساملية في قبل نهائي 
كأس سمو االمير والتي انتهت بفوز 
العميد بــــركالت الترجيح، وعلى 
املستوى الدولي قدمت مباراة رائعة 
مع االزرق امام الســــعودية ١ - ١ 
بالسعودية لدرجة ان اجلميع اشاد 

مبستواي آنذاك.
امام  الكندري: تألقت    مصعب 
القادســــية في قبــــل نهائي كأس 
اخلرافــــي بجانــــب مباراتنا امام 
الكرامة في نهائــــي كأس االحتاد 

اآلسيوي.
ــني  ــد: مبروك ــجعات العمي   مش
على االجناز وشرفتونا بالفوز 
ــؤالنا لضيوف  الكبير، وس
مثلكم  ــن  ع ــة  الديواني
االعلى في كرة القدم؟
  محمد عبداهللا: 
االعلــــى  مثلــــي 
املدربان البرازيليان 
زاغالو وكارلوس 
حيث  بيريرا، 
سبق ان عملت 
معهما واستفدت 

كثيرا منهما.
  حسني حاكم: 
احلوطي  سعد 

مثلي االعلى.

للمنافسة على دوري ابطال آسيا 
املوسم املقبل بجانب الفوز بجميع 
البطوالت احمللية، خصوصا كأس 
صاحب السمو االمير، حيث سبق 
ان فزت باللقب كالعب وســــجلت 
هــــدف الفوز امام القادســــية عام 
١٩٧٦، وامتنى قيادة العميد للفوز 
بأغلى الكؤوس احمللية خالل املوسم 
العميد في  احلالي، وعن حظوظ 
البطولة اخلليجية اسعى للفوز 
باملباراتــــني املقبلتني امام الوصل 
والرفاع وتعويض اخلســــارتني 
التأهل للدور  السابقتني من اجل 
قبل النهائي، حيث مازالت حظوظنا 

في التأهل قائمة.
ــاراة واجهتك في  ــا اصعب مب   م
ــوز بكأس االحتاد  الطريق نحو الف

اآلسيوي؟
  اعتبــــر ان مباراتنا امام اربيل 
العراقي وجنوب الصني بهونغ كونغ 
كانتا االصعب في مسيرتنا نحو 

الفوز باللقب اآلسيوي.
ــه  لـلـ ا   عبـــد
الدوسري: مبروك 

ز  لفو ا

ــنا  ــت: رفعتم رؤوس ــاء ثاب  وف
واملجد  الكأس  لالعلى، وتستاهلون 
والتكرمي املناسب الجنازكم الكبير، 
ــد عبداهللا  ــدرب محم ــؤالي للم وس
العميد، وابرز  ــتقبله مع  عن مس
ــوظ  وحظ ــة  املقبل ــات  التحدي
الكويت في البطولة اخلليجية.

  محمد عبداهللا: انا ابن نادي 
الكويــــت وحتت امر مجلس 
االدارة فــــي اي دور تكلفني 
به، وان شاء اهللا مستمر 
على رأس اجلهاز الفني 
في الفترة املقبلة في 
حال جتديــــد الثقة 
فيني، وبالنسبة 
البرز التحديات 
املقبلة امتنى 
قيادة العميد 

 جاءت اختيارات ضيوف الديوانية ألفضل 
الالعبني واألندية احملليــــة واخلليجية 
والعامليــــة متباينة، حيث اختار املدرب 
الوطني محمد عبداهللا الالعبني حسني 
حاكم ووليد علي كأفضل الالعبني احملليني 
وإسماعيل العجمي كأبرز العب خليجي، 
املرزوقــــي كأفضل محترف،  وعبداهللا 
واألرجنتيني ميســــي والبرازيلي كاكا 

كأفضل العبني في العالم، وأكد أن ريال 
مدريد االسباني افضل ناد في العالم.

  بينما يفضل حسني حاكم زميله 
محلي  العــب  كأفضل  عــوض  فهد 
العب  كأفضل  العجمي  وإسماعيل 
خليجي واملرزوقي كأبرز احملترفني 
وااليطالي اندريا بيرلو كأفضل العب 

في العالم، وأكد انتماءه لناديي ميالن 
اإليطالي وريال مدريد االسباني، في 

أكد أحمد الصبيح أن بدر املطوع  حني 
أفضل العب  األفضل محليا ووليد علي 

خليجي والبرازيلي مايكون األفضل 
عامليا، واسماعيل العجمي افضل 

محترف كما يشجع الصبيح 
انتر ميالن االيطالي وريال 

مدريد االسباني، واختار 
الكندري  مصعب 

زمــيــلــه حسني 
كأفضل  ــم  حــاك
محلي  العــــب 
ـــدر املــطــوع  وب
األفضل خليجيا 
ـــــداهللا  وعـــــب
املرزوقي كأبرز 
احملترفني وأكد 

االيــطــالــي  أن 
توتي أفضل العب 
في العالم ويشجع 
الكندري تشلسي 
االجنليزي وروما 

االيطالي. 

 تاريخ امليالد: ١٩٥٣
  احلالة االجتماعية: متزوج ولديه ٤ بنات وولد

  املهنة: موظف في اإلدارة العامة جلمارك املطار 
(متقاعد حاليا)

  السكن: مشرف

 تاريخ امليالد: ٦ أكتوبر ١٩٨٠
  احلالة االجتماعية: متزوج ولديه ولد (محمد)

  املهنة: مدرس تربية بدنية
  السكن: الدوحة

ahmed_8_q8@hotmail.com  

 تاريخ امليالد: ١١ يناير ١٩٨٥
  احلالة االجتماعية: متزوج ولديه ولد وبنت

  املهنة: موظف في وزارة الداخلية
  السكن: الروضة

 mosab1_98@hotmail.com  

 تاريخ امليالد: ٢٦ يونيو ١٩٨١
  احلالة االجتماعية: أعزب

  املهنة: موظف بالقطاع اخلاص
  السكن: الروضة 

 مدرب ونجوم «العميد» األبطال عبداهللا وحاكم والصبيح والكندري لـ «األنباء»: 

 نهدي كأس االتحاد اآلسيوي لصاحب السمو األمير  نهدي كأس االتحاد اآلسيوي لصاحب السمو األمير 
  وولي عهده األمين وسمو رئيس مجلس الوزراء   وولي عهده األمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والجماهير والجماهير 

 أفضل الالعبين
  واألندية 

 حسين حاكم الشمري 




