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استطاع أن يلغي هدفًا بعد سماع صافرة من المدرجات

دّك شباكه برباعية قادها »البدر« وتأهل لنهائي كأس سمو األمير

حادثة الشهيد التاريخية ذكرى ال تنسى لألزرق في مونديال إسبانيا
الكويت 4 - 1 وقرر ايقاف احلكم 
وعدم اسناد اي مباراة له حتى 
نهاية مونديال اسبانيا ووجه 

انذارا الى الشيخ فهد االحمد.
ورفض االحتاد الدولي قبول 
احتجاج العبي املنتخب ملجرد 
انهم خلطوا بني صوت صافرة 
اجلمهور وصاف���رة احلكم في 
الوق���ت الذي س���جل فيه آالن 
جيريس هدف فرنس���ا الرابع، 
وقال مسؤول في االحتاد الدولي 
»هناك دائما صافرات بني صفوف 
املتفرجني وهذا ال يعني ان نلغي 

االهداف املسجلة«.

بطاقة المباراة

� الكويت � فرنسا 4-1
� امللعب: خوسيه زوريا في 

بلد الوليد
� 21 يونيو عام 1982

� اجلمهور: 30043 متفرجا
الس���وفييتي  احلك���م:   �

ميروسالف ستوبار
� االهداف:

اإلنذارات

الكويت: عبدالعزيز العنبري 
)1( وفتحي كميل )85(

فرنس���ا: مانويل اموروس 
)68(

التشكيلتان

الكويت: احمد الطرابلس���ي 
وعب���داهلل  س���عد  نعي���م   �
معي���وف ومحب���وب جمع���ة 
ووليد اجلاسم )حمود فليطح 
البلوشي  الشمري( وعبداهلل 
وسعد احلوطي وفتحي كميل 
وعبدالعزيز العنبري وفيصل 

الدخيل وجاسم يعقوب.
ايتوري   فرنسا: جان لوك 
� مانوي���ل ام���وروس وجيرار 
جانفيون )كريستيان لوبيز( 
وماريوس تريزور ومكس���يم 
بوسيس واالن جيريس وميشال 
بالتيني )رينيه جيرار( وبرنار 
جنجيني وجيرار سولير وبرنار 

الكومب وديدييه سيس.

في ارض امللعب وكنت اش���ير 
بيدي لهم بهذا املعنى«.

من ناحيته، قال مدرب االرزق 
باريرا »لم يكن الالعبون يريدون 
ترك امللعب، كانوا يريدون فقط 
التحدث م���ع حامل الراية بعد 
ان س���معوا صاف���رة وتوقفوا 
بسببها عن اللعب قبل ان يسجل 
الفرنسي جيريس الهدف، فاالمر 

كان مجرد سوء تفاهم«.
وفرض االحتاد الدولي غرامة 
مالية على الكويت قدرها 11.800 
دوالر وثبت فوز فرنس���ا على 

ارض امللعب، فتحدث مع احلكم 
وتراجع االخير عن قراره والغى 
الهدف مسجال سابقة فريدة في 

تاريخ كاس العالم.
واس���تؤنفت املب���اراة بعد 
توقفها ملدة سبع دقائق ودخل 
مدرب منتخب فرنس���ا ميشال 
هيدالغو ف���ي نقاش مع رجال 

الشرطة.
ونفى الشيخ فهد االحمد في 
تصريح له ان يكون طلب من 
الالعبني االنسحاب من امللعب 
وقال »طلبت من الالعبني البقاء 

بالغاء الهدف الذي سجله آالن 
جيريس بعد ان تشاور مع احلكم 
اكد عدم صحته  الذي  املساعد 
وشرح اس���باب توقف العبي 

الكويت عن اللعب.
وخالل سير املباراة، انطلقت 
الى  املدرجات ادت  صافرة من 
ارتباك مدافعي املنتخب وتوقفهم 
عن اللعب، فيما واصل املنتخب 
الفرنس���ي ذلك وس���جل هدفا 
فاحت���ج عليه العب���و االزرق 
الى  ادى  املباراة م���ا  وتوقفت 
نزول الش���يخ فهد االحمد الى 

الش���وط االول  احتواءهم في 
لكن بالتيني ه���و الذي احبط 

خطتنا«.
وشهدت املباراة حادثة هي 
االبرز في تاريخ نهائيات كأس 
العالم منذ انطالقها عام 1930 في 
االوروغواي وحتى اآلن حيث 
متكن الشهيد فهد االحمد آنذاك 
من الغاء اول هدف في النهائيات 
بعد ان نزل الى ارض امللعب، 
وكان لتدخله التاريخي في قرار 
احلكم ميروسالف ستوبا من 
الس���وفييتي )سابقا(  االحتاد 

عموما، ل���م يظهر املنتخب 
ال���ذي قدمه  باملس���توى ذاته 
ف���ي مبارات���ه االول���ى ام���ام 
ويع���ود  تشيكوس���لوڤاكيا 
الرهب���ة من مواجهة  الى  ذلك 
املنتخب الفرنس���ي وبدا على 
العبيه االستسالم منذ انطالق 

املباراة.
املباراة صرح باريرا  وبعد 
»كانت املباراة حاسمة للمنتخب 
الفرنس���ي الذي يضم تشكيلة 
من تسعة مهاجمني على االقل، 
لقد كانت خطتن���ا ان نحاول 

منها الى اهداف.
ولم يكن خط الوسط افضل 
حاال ايضا وفش���ل العبوه في 
مد املهاجم���ني بالكرات املتقنة 
فانعدمت اخلطورة على املرمى 
الفرنس���ي باس���تثاء فرصتني 
خطرتني صنعهما البديل فتحي 
الذي شارك مكان محمد  كميل 

كرم في الشوط الثاني.
ورمبا لو دفع مدرب الكويت 
البرازيلي كارلوس البرتو باريرا 
بكميل منذ بداية املباراة لكان 

ميكنه تهديد املرمى اكثر.

التي  من ذكريات املونديال 
ال تنس���ى ملنتخبن���ا الوطني 
مباراته أمام فرنسا في مونديال 
اس���بانيا 1982 وحتديدا في 21 
مايو وهي املباراة التي انتهت 
بخسارة قاس���ية لالزرق 4-1 
ضمن املجموع���ة الرابعة على 
ستاد »خوسيه زوريا« في بلد 
الوليد، فتوق���ف رصيده عند 
نقطة واحدة من مباراتني بعد 
ان كان تعادل في مباراته االولى 

مع تشيكوسلوڤاكيا 1 - 1.
وذك���رت وكال���ة الصحافة 
الفرنس���ية ان من سجل اهداف 
فرنسا برنار جينجيني )31 من 
ركلة جزاء( وميش���ال بالتيني 
)43( وديديي���ه س���يكس )48( 
وآالن جيري���س )87(، اما هدف 
االزرق الوحيد فسجله عبداهلل 
البلوش���ي في الدقيق���ة 75 من 
تسديدة صاروخية بعد ان تلقى 

الكرة من عبدالعزيز العنبري.
لعب منتخبنا بخطة دفاعية 
بحتة الغالق منطقته امام منافسه 
القوي ولم يبادر الى الهجوم اال 
فيما ندر، ما افسح املجال امام 
املنتخب الفرنسي بالضغط على 
منطقته وتشكيل خطورة على 
مرماه، وفقد الالعبون سيطرتهم 
على الكرة امام الفرنسيني الذين 

فعلوا ما يريدون في املباراة.
وفشل في احلد من خطورة 
املنتخب الفرنسي وصانع العابه 
بالتيني الذي صال وجال دون 
حسيب او رقيب وكان عامال مهما 

في الفوز الكبير الذي حققه.
الفرنسيون من  واس���تفاد 
بطء االداء في نقل الكرة، فبانت 
مهاراتهم الفنية في الوصول الى 
مرمى احمد الطرابلسي الى ان 

سجلوا اهدافهم االربعة.
الظهير االيسر  وكان مركز 
في حالة يرثى لها ما سهل مهمة 
الفرنسيني في تهديد مرماه، كما 
عابه ايضا تنفيذ خطة التسلل 
بنجاح، وهذا ما ساعد بالتيني 
وزمالءه على اختراق خط الدفاع 
وخلق فرص عدة ترجمت اربع 

املنتخب الوطني في مونديال إسبانيا 1982

مؤتمر صحافي للبنوان

خسارة سلة الكويت من الرياضي اللبناني

يعقد رئيس مجلس إدارة نادي كاظمة أس���عد البنوان مؤمترا صحافيا في ال� 12 
ظهر اليوم مبقر النادي، بحضور املدرب اجلديد للفريق األول بالنادي ميالن ماتشاال، 
وتعاقدت إدارة كاظمة مع ماتشاال بعد ان أقالت املدرب الروماني إيلي يالتشي قبل 
ش���هر وأسند املهمة ملساعدة جمال يعقوب الذي متكن من إيصال الفريق الى الدور 

ربع النهائي بكأس االحتاد اآلسيوي وتبقى له مهمتان في كأس األمير.

يحيى حميدان
خسر الكويت مباراة الدور نصف النهائي لبطولة األندية العربية في كرة السلة من 
الرياضي اللبناني 97-100 أمس والتي تس����تضيفها مدينة االسكندرية املصرية وفشل 
بالتالي في حتقيق اجناز غير مس����بوق في الوصول للمب����اراة النهائية للبطولة التي 
س����تقام اليوم. ويلعب األبيض اليوم في مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع وينتظر 
اخلاس����ر من مباراة االحتاد الس����كندري املصري واملتحد اللبناني التي اقيمت امس في 

ساعة متأخرة.

الفارس: حفل كبير لتوزيع مكرمة ولي العهد والتأهل للممتاز
مبارك الخالدي

أهدى العبو اجلهراء تأهلهم الى الدوري املمتاز 
بعد فوزهم أول من أمس على التضامن في املباراة 
الفاصلة لتحديد الفريق املتأهل الى دوري األضواء 
بالركالت الترجيحية بعد ان انتهى الوقت األصلي 
للمباراة والشوطان اإلضافيان بالتعادل 1-1، الى 
اجلمهور الوفي ومحبيهم من أبناء املنطقة والى 
اإلدارات املتعاقبة واجلهاز الفني، وكان آخر موسم 

للدوري شارك فيه اجلهراء 2008/2007.
وقال قائد الفريق س����عود السربل ان الفوز 
الغال����ي جاء بعد مثابرة وإص����رار كبيرين على 
التحدي لرد دي����ن اجلماهير الوفية التي وقفت 
مع الفريق طوال املوس����م، كما انن����ا نهدي هذا 

التأهل الغالي الى اإلدارات املتعاقبة على قيادة 
النادي حيث لم يقصر اجلميع سواء مع الفريق 
األول او فرق املراحل السنية، كما نخص بالشكر 
اجلهاز الفني للفريق الذي عمل بإخالص وتفان 
وكان قريبا ج����دا من الالعبني حتى من الناحية 

النفسية واملعنوية.
وقال السربل اننا نعد جمهور النادي بالظهور 
املشرف في دوري األضواء وسيكون اجلهراء رقما 
صعب����ا على كل الفرق وهذا هو تاريخه الطويل 

مع البطوالت.
من جهته قال جنم خط الوسط احمد حواس ان 
اجلهراء يضم عدة العبني مميزين بشهادة األجهزة 
الفني����ة للمنتخبات الوطنية والنقاد فهناك عدد 

كبير منهم يس����تحق ان يكون ضمن منتخباتنا 
الوطنية كاألزرق الكبير أو االوملبي.

وأضاف حواس اننا حاولنا حسم التأهل عبر 
تصدر دوري الدرج����ة األولى ولكن ليس كل ما 
يتمناه املرء يدركه فهناك منافس قوي نحترمه 
هو الساحل اس����تحق التأهل ونتمنى ان يحظى 
اجلهراء بالدعم ليظهر بصورة مشرفة في دوري 
االضواء. كما عبر حارس املرمي سطام احلسيني 
عن س����عادته بتصديه لركلة اجلزاء احلاسمة، 
وق����ال لقد كنت أتوقع ان أتصدى إلحدى ركالت 
اجلزاء وكان زمالئي جنوما بعدم تضييعهم أي 
ركلة لنا ما ساهم في هذا الفوز الذي نهديه لكل 

محبي الفريق ومتابعيه.

من جهته قال نائب رئيس اإلدارة املعينة في 
نادي اجله����راء منير الفارس اننا نعمل من اجل 
إقامة حفل كبير لتكرمي هؤالء األبطال الذين حققوا 
طموح جماهيرهم في املنطقة وليس أدل على ذلك 
من خروج املسيرات بصورة عفوية من شوارع 
املنطقة الى مقر النادي الستقبال حافلة الالعبني 
القادمة من ملعب النصر ترحيبا واحتفاء بهم. 
وأضاف الفارس سنقوم بإعداد هذا احلفل مبا يليق 
باجن����از الالعبني واجلهاز الفني وتوزيع مكرمة 
س����مو ولي العهد لصاحب املركز الثالث لكأس 
سموه وهو اجلهراء وقيمتها 10 آالف دينار، كما 
اننا سنكرم الالعبني بواقع 200 دينار لكل العب 

عالوة على ما يتبرع به وجهاء املنطقة.

العبو الجهراء أهدوا الفوز على التضامن لجماهيرهم الوفية

العبو القادسية يرتدون الكمام جتنبا للغبار

بدر املطوع جنم املباراة األول يسقط بعد تدخل أحمد الرشيدي الذي خرج بعدها مطرودا

)هاني الشمري( املدافع العرباوي روك ينظر للكرة بحسرة في شباكه في مشهد تكرر 4 مرات

ناصر العنزي
يب����دو ان العرب����ي اعتاد على 
»االربعة« من القادسية هذا املوسم، 
فبعد فوزه في الدوري بأربعة اهداف، 
عاد »االصفر« وفاز على »االخضر« 
4 - 1 امس في نصف نهائي كأس 
سمو االمير ليتأهل القادسية الى 
النهائي عن جدارة واستحقاق. فاز 
القادسية ألنه كان الطرف االفضل 
في كل مناحي املباراة، وظهر وكأنه 
يلعب وحده وأذاق خصمه اللدود 
مر اخلسارة بفضل هجومه الكاسح 
وجنومية العبيه، وسجل اهداف 
»االصف����ر« ف����راس اخلطيب )3( 
العرب����اوي روك باخلطأ  واملدافع 
ف����ي مرم����اه )45( وابراهيم كيتا 
)62( وصالح الشيخ )86(، وسجل 
للعربي السوري محمد زينو )8(. 
لقد كانت املواجهة اجلماهيرية من 
طرف واحد على غير ما اعتدناها، 
فكان القادس����ية في قمة حضوره 
وأوج عطائه. كان العربي بحاجة 
إلى مدافعيه االحتياطيني أيضا لصد 
الهجوم القدساوي العنيف، وال ميكن 
ألي خ����ط دفاع أن يتحمل كل هذه 
الهجمات ويصمد فكان نتيجة ذلك 
هدفني قدس����اويني وطردا للمدافع 
العرباوي أحمد الرشيدي بعدما أعاق 
بدر املطوع عن االنفراد وتسجيل 
هدف محقق )38(، فإذا كان القادسية 
ميلك مثل املطوع وفراس اخلطيب 
وجهاد احلسني، فمن الطبيعي ان 
يسجل وخصوصا األول الذي حول 
خط دفاع العربي إلى شوارع وكباري 

وجاءت إصابة عبدالعزيز فاضل 
مربكة للمدرب ثم طرد زميله أحمد 
الرش����يدي ما خلخل الدفاع متاما 
والذي عانى كثيرا من حتركات بدر 
املطوع، فق����د كانت ألعاب العربي 
عبارة عن اجتهادات شخصية لم 
تكتمل. وسيطر القادسية متاما على 
مجريات الشوط الثاني وسجل هدفا 
ثالثا ع����ن طريق العاجي إبراهيما 
كيتا اثر ضربة رأسية بعد متريرة 
متقنة من طالل العامر )62( ومن 
ثم س����جل صالح الش����يخ الهدف 
الرابع من متري����رة حمد العنزي 
حيث ركن الكرة مبهارة في مرمى 
شهاب كنكوني. ولعب األصفر بهدوء  
أعصاب وظهر وكأنه يلعب وحده في 
امللعب وأجرى محمد إبراهيم عدة 
تغييرات ساهمت في تعزيز فوز 
فريقه، وقدم أفراده عرضا متناسقا 
أس����عد به جماهيره الغفيرة، أما 
العربي فلم يستطع مقارعة خصمه 
وذلك لنقصه بل ان����ه عندما كان 
كامل العدد لم يكن باس����تطاعته 
ايقاف املد القدساوي. أدار املباراة 
الفرنسي توني ش����ابرون وأجاد 
في قيادتها وأنذر جهاد احلس����ني 
وعبداهلل الشمالي وخواكني وأمير 
سعيود وطرد أحمد الرشيدي.  مثل 
القادسية، نواف اخلالدي، فايز بندر، 
نهير الشمري )حسني فاضل( محمد 
راشد، عامر املعتوق، كيتا، صالح 
الشيخ، طالل العامر، جهاد احلسني، 
بدر املطوع )حمد العنزي( فراس 

اخلطيب )سعود املجمد(.

فصال وجال فيه كيفما أراد، وساهم 
في تسجيل الهدفني األول عندما منح 
زميله فراس اخلطيب كرة رأسية 
على طبق من ذهب أدخلها ش����باك 
شهاب كنكوني )3( والهدف الثاني 
جاء من جه����د املطوع عندما راوغ 
املدافعني ومرر كرة بالعرض أدخلها 
املدافع العرب����اوي روك في مرماه 
نتيجة ارباكه وتشتت ذهنه )45(. 
لعب القادسية بتشكيلة متجانسة 
قادها نهير الشمري في الدفاع وطالل 
العامر وصالح الشيخ وكيتا وجهاد 
احلسني في الوسط وبدر املطوع في 
الهجوم، ومتكن األصفر من اضعاف 

خصمه بالكرات السريعة املباغتة 
مينة ويسرة ووصل مرمى شهاب 
كنكوني حوالي عشر مرات سجل 
هدف����ني وأضاع البقي����ة فقد كانت 
الف����رص اخلطي����رة تنهمر كاملطر 
على املرمى العرباوي بفضل تألق 
املطوع وصحوة فراس وسرعة جهاد 
احلسني ولو ان األصفر سجل من كل 
فرصه ألعلن حكم املباراة الفرنسي 
صابرون عدم احلاج����ة للعب في 
الشوط الثاني واطلق صافرته مبكرا، 
فال ميكن لدفاع العربي في الشوط 
األول أن يصد هجمات خصمه ألن 
قدرات مدافعيه تقل كثيرا عن قدرات 

مهاجمي القادس����ية، اضافة الى ان 
األصفر ينقل كراته بدقة وس����رعة 
الى جانب وفرة العناصر اجلاهزة 
للعب ف����ي كل خطوط الفريق مما 
يعطي مدربه محمد إبراهيم أريحية 
في ايجاد التش����كيلة املناسبة. أما 
العربي فقد عاد مبكرا إلدراك التعادل 
وس����جل له محمد زينو هدفه من 
تسديدة متقنة داخل منطقة اجلزاء 
)8( لكنه س����رعان ما تراجع ولم 
يكن خط وسطه الذي لعب به علي 
مقصيد وعبداهلل الش����مالي وفهد 
احلش����اش وأمني سعيود في حالة 
جيدة وانعكس ذلك على خط الدفاع 

إصابة المطوع

تصرف مرفوض للشويع

بعد أن ب��ذل جه��دا كبيرا 
تع��رض جن��م القادس��ية بدر 
املطوع الى إصابة في منتصف 
الشوط الثاني عبارة عن متزق 
ف��ي العضل��ة األمامي��ة ولعب 
مكان��ه حمد العنزي ويس��عى 
اجلهاز الطبي إلى جتهيزه قبل 

نهائي البطولة بعد غد.

الش��ويع  ن��واف  اش��تبك 
مع محمد راش��د بع��د اطالق 
احلكم لصافرته، وحاول زمالء 
الشويع ابعاده عن راشد اال انه 
اصر عل��ى الذهاب اليه ومن ثم 
»بص��ق« عليه في مش��هد غير 
اخالق��ي ومن العب كان يحمل 

شارة الكابنت.

القادسية للعربي: هذا أقل من حّقك ..


