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األمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبداهلل »رحمه اهلل« يسلم كأس البطولة إلى كابنت الفحيحيل ربيع سعد في عام 1986
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الثالثة الرياضية

 يحيى حميدان
اليوم  الرياضية  تسعد األسرة 
برعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد للمباراة النهائية على 
كأس سموه في نســـختها الـ 48، 
وسينوب عن صاحب السمو، سمو 

نائب االمير وولي العهد الشـــيخ نـــواف األحمد في 
اللقاء الذي سيجمع القادســـية والكويت على ستاد 

نادي الكويت .
ويدخـــل الفريقان مباراة الليلة بطموحات مختلفة 
وان كانت متشابهة في مضمونها فاحلصول على أغلى 
الكؤوس ميحو أي اخفاق أو تعثر، لذا سيكون الصراع 
قويا بني االصفر واالبيض املتسلحني بقاعدة جماهيرية 
عريضة، فالقادســـية يأمل ان يحصـــد الكأس رقم 13 
ويقترب من العربي صاحب الرقم القياسي بـ 15 لقبا، 
فيما سيقاتل العبو »العميد« للحصول على اللقب العاشر 

واحملافظة عليه في خزائن النادي لعام آخر. 

كما انهما يسعيان النهاء املوسم بالبطولة األغلى 
واألهم، وبالتالي ســـيكون اللقـــاء مفتوحا على كافة 
االحتماالت وال مجال للتكهن بهوية الفائز حتى اطالق 
صافرة النهاية التي قد تكـــون بعد 90 دقيقة أو 120 
دقيقة، ورمبا يتوجه الفريقان لركالت الترجيح حلسم 
هوية الفائز، وذلك ملا يضمه الفريقان من أســـماء لها 
ثقل كبير ليس في نادييهما وامنا على صعيد املنتخب 

الوطني.
ويبحث مدرب القادسية محمد ابراهيم ومدرب الكويت 
محمد عبداهلل عن »اخلبر السار« في مباراة الليلة فأي 
شـــي آخر غير ذلك يعتبر امرا مرفوضا بشكل قاطع، 
فخلـــف كل فريق ادارة قامت مبجهود كبير لتجهيزه 
واعداده بالشكل اجليد للظفر بأغلى الكؤوس وسماع 
كلمة »مبروك« من سمو نائب االمير لتكون أجمل ختام 
للموسم ولتتويج جهود طويلة استمرت منذ انطالق 

تدريبات الفريقني في يوليو املاضي.
ومتثـــل املباراة فرصة لن يفرط فيها األبيض بعد 

أن انتزع القادسية منه لقب الدوري منذ 10 ايام رغم 
أنه كان االقرب له، وعليه فان حافز األبيض سيكون 
مضاعفا في مباراة اليوم حلرمان القادسية من اجلمع 
بني أكبر بطولتني وكذلك لتحقيق الثالثية بعد ان ظفر 
بكأس االحتاد وكأس ولي العهد، ولذلك سيعمد مدرب 
األبيض محمد عبداهلل الى توجيه العبيه لبذل مجهود 
مضاعف في مباراة الليلة والتغلب على حالة االرهاق 

التـــي يعاني منها الفريـــق جراء خوضه 240 
دقيقة في مباراتي االحتاد السوري في كأس 
االحتاد اآلسيوي االربعاء املاضي وكاظمة في 

نصف نهائي البطولة اجلمعة املاضي.
ومتثل عـــودة جنم األبيض وليد علي قوة 
اضافية للفريق الى جانب جراح العتيقي وخالد 

عجب وحســـني حاكم والبرازيليني كاريكا وروجيرو 
ليشـــكلوا القوة الضاربة، اضافة الى ذلك فان مدرب 
الكويت ميتلك عنصرا فعاال يرهب أي خصم من خالل 
احتفاظه ببشار عبداهلل الى جانبه في مقاعد البدالء 

وسيكون جاهزا عند احلاجة اليه.
وفي اجلهة املقابلة، يضع مدرب القادســـية محمد 
ابراهيم يده على قلبه انتظارا لشفاء جنم الفريق بدر 
املطوع من االصابة التـــي حلقت به في مباراة الدور 
نصف النهائي امام العربي اجلمعة املاضي، وبال شك 
يعتبر »البدر« سالحا قويا دائما ما يكون مصدر ازعاج 
للخصوم ووجوده يشكل عبئا كبيرا الي خط دفاع.

وبخالف »البدر« يراهن ابراهيم على 
مجموعة من االســـماء ال تخيب ظنه في 
المباريات الحساسة، فالى جانب نواف 
الخالدي في حراسة المرمى توجد عناصر 
جيدة بحجـــم نهير الشـــمري وفايز بندر 
ومحمد راشد وعامر المعتوق في خط الدفاع 
وهو ما يمنحه راحة نفسية كبيرة، وفي الخطوط 
األمامية فان االصفر يمتلك العبين على مســـتوى 
عـــال من النضج الفكري بتواجد الســـوري فراس 
الخطيب هداف الفريق ببطولة الدوري برصيد 12 
هدفا وأحمد عجب وحمد العنزي وسعود المجمد 
وكل هذه االوراق يعتمد عليها ابراهيم بشكل كبير، 
وان كان يحتفـــظ ببعضها كأوراق رابحة يدفع بها 
متى احتاج اليها. في حين ستوكل مهام خط الوسط 
الى »رمانة الفريق« العاجي ابراهيما كيتا والمتألق 
طالل العامر وصاحب المجهود الســـخي السوري 

جهاد الحسين.

التاريخ يميل لألصفراليوسف يرحب بنائب األمير

تجديد عقد إبراهيم

الفهد يحفز العبي األصفر

الصبيح: فرصة تاريخية

محمود يدير النهائي

نجوم البرازيل يحضرون المباراة

الكندري: مباراة جماهيرية المشعان يرتدي قناعاً

كاظمة »ثالث« الكأس بفوزه على العربيالمطوع: مشاركتي صعبة

رحب رئيس اللجنة االنتقالية لالحتاد الشيخ أحمد اليوسف باسمه 
ونيابة عن اعضاء اللجنة وجلان االحتاد وجميع العاملني واالسرة الكروية 
برعاية صاحب السمو االمير لنهائي كأس سموه، الذي أناب عنه سمو 
نائب األمير وولي العهد. واشــــاد اليوسف بالرعاية والدعم املتواصلني 
لصاحب السمو األمير القائد وســــمو ولي عهده االمني ألبنائه الشباب 

والرياضيني معتبرا ذلك تاجا على هامات الشباب والرياضيني.

يعتبر القادسية أكثر خبرة من الكويت في املباريات النهائية لكأس
ســـمو األمير بعد أن وصل اليه في 19 مناســـبة حقق خاللها 
املركـــز االول 12 مرة، فيما حقق األبيض أغلى البطوالت 9 مرات 

بعد وصوله اليه في 17 مناسبة.
وميتـــاز األصفـــر عن األبيـــض بنســـبة تســـجيله العالية 
 فـــي املباريـــات النهائية حيـــث ســـجل 33 هدفا واســـتقبلت

شباكه 29 هدفا، بينما سجل الكويت 24 هدفا وتلقت شباكه 26 
هدفا.

ويعد فوز القادسية على الساملية في نهائي 2005 األكبر للفريق 
بعد فوزه 5 ـ 0، فيما تعرض الفريق خلســـارة قاسية في نهائي 
النســـخة االولى للبطولة التي اقيمت عام 1962 عندما خسر من 
العربي 1ـ  7، وفي اجلهة املقابلة يعد فوز الكويت على الســـاملية 
4ـ  1 في نهائي 1978 األكبر لألبيض، بينما كانت اخلسارة األقسى 

من كاظمة 1 ـ 6 في نهائي 1982.

قرر مجلس إدارة نادي القادســـية جتديد عقد محمد إبراهيم 
وطاقمه الفني ملوســـم إضافي ليقطع بذلك كل الشـــائعات التي 

أطلقتها بعض وسائل اإلعالم حول التفاوض مع مدرب آخر.

حث رئيس نادي القادسية السابق الشيخ طالل الفهد العبي األصفر 
على الظهور مبســــتواهم املعهود والذي تترقبــــه جماهيرهم منهم في 
مباراة الليلة. وحفز الفهد الالعبني خالل اجتماعه بهم أمس في تدريبات 
الفريق، على انه مضى الكثير ولم يتبق ســــوى خطوة واحدة تفصل 
الفريق عن الفوز بأغلى األلقاب، ناصحا إياهم بعدم التراخي بعد الفوز 
الكبيــــر على العربي 4-1 في مباراة الدور نصف النهائي ويجب عليهم 

مضاعفة جهودهم اليوم.

مبارك الخالدي
أكد الظهير األمين لنادي الكويت احمد الصبيح ان املباراة فرصة 
تاريخية لكل العب للتشـــرف بالســـالم على راعي املباراة وفريقنا 
يحدوه األمل في الفوز الســـيما ان الالعبني على قلب واحد لتحقيق 
هذا الهدف والقادســـية فريق كبير اعتدنا على مواجهته ونتمنى ان 

تظهر املباراة بشكل ميتع اجلماهير.

مبارك الخالدي
أسندت جلنة احلكام إدارة مباراة 
القمة اليوم الى احلكم الدولي علي 
محمود للساحة ومساعد أول احلكم 
فارس الشمري ومساعد ثان محمد 
العنزي واحلكم الرابع وليد الشطي. 
ويعتبر محمود )املولود في عام 
1974( من احلكام الشباب املميزين 

وساهم مستواه املتطور في حصوله 
على الشــــارة الدولية منذ عامني. 
وأدار محمود مباراة دولية رسمية 
واحدة جمعت اإلمارات وماليزيا، 
باإلضافة الى أربع مباريات دولية 
ودية، وقــــاد العديد من املباريات 
احمللية احلاسمة والتي كان خاللها 

متألقا وقليل األخطاء.

يصل اليوم جنوم املنتخب 
الســـابقون بيبيتو  البرازيلي 
وريكاردو دي روكا ومارسيلو 
الى البالد في الثانية فجر اليوم 
للحاق مبواطنهم املدافع السابق 
الدايير الذي وصل امس االول 

حلضور نهائي كأس األمير.

البرازيل  وســـيقوم رباعي 
الشـــهير بعمل حملة توعوية 
بيئية في البالد برعاية املنظمة 
الدوليـــة للطاقـــة املتجـــددة، 
وسيعقد جنوم السامبا مؤمترا 
صحافيا لالعبني، سيعلن عنه 

الحقا.

عبدالعزيز جاسم
قـــال العـــب خط وســـط 
القادسية عبدالعزيز املشعان 
انه طلب قناعا واقيا للفك من 
لبنان وسيصل صباح اليوم، 

القناع يختلف  مضيفا ان هذا 
عن األقنعة التي توضع لكسور 
الوجنة او األنف وسيكون في 
الوجه األسفل حلماية  نصف 

الغرز من االحتكاك.

قـــال مهاجم األبيـــض علي
املباراة ستكون  ان  الكندري 
جماهيرية بالشك وبني فريقني 
يضمـــان نخبة من جنوم الكره 
الفوز بالكأس  الكويتية ويبقى 

حقا مشروعا لكال الفريقني وأمتنى 
ان يظهر فريقنا بصورة جيدة 
والظفر فـــي الكأس واعتدنا في 
املواســـم األخيرة على مشاهدة 

الفريقني في النهائيات.

أكد مهاجم القادســــية بدر املطوع ان مشــــاركته في مبــــاراة اليوم
ستكون صعبة الن اصابته في العضلة الضامة حتتاج الى وقت كبير 
للراحة، وبالتالي فانه سينتظر التقرير النهائي للطبيب ملعرفة مشاركته 

من عدمها لكنه حتى أمس يشعر بأنه غير قادر على املشاركة.

فاز كاظمة على العربـــي 2-0 ليحصل على املركز الثالث لكأس 
صاحب الســـمو األمير، وقد ســـجل هدفا كاظمة فهـــد العنزي )7( 

ويوسف ناصر )67(.

سر »فحيحيل 86« في وجبة الغداء

يحيى حميدان
كان نهائي كأس األمير الذي 
أقيم فـــي 28 مايـــو 1986 هو 
األشهر في تاريخ نهائيات هذه 
البطولة الغالية، وترســـخ في 
أذهان الشارع الرياضي بعد أن 
فاجأ الفحيحيل اجلميع بفوزه 
اثر تغلبه على  البطولة  بلقب 
كاظمة بثالثية نظيفة لينحت 
جنوم الفحيحيل أسماءهم في 
قائمة الكبار في تاريخ الرياضة 
وسطروا ملحمة كروية يتذكرها 
اجلميـــع حتى اآلن. وســـجل 
للفحيحيل في ذلـــك »النهائي 
الهاجري  املجنون« عبدالعزيز 
)36( وأمير سراج )77( وحمد 

حربي )86(.
الفحيحيل  يقـــول العـــب 
واملنتخب السابق واملدرب احلالي 
الهاجري صاحب  عبدالعزيـــز 
الهدف االول لـ »األنباء« ان األيام 
التي سبقت هذه املباراة كانت 
حلظات ال تنسى خاصة اننا كنا 
منر بها للمـــرة االولى، وكانت 
تدريبات الفريق مشتعلة وتشهد 
صراعا بني الالعبني لنيل اعجاب 
التشيكي املعروف يان  املدرب 
بيفارنيك الذي كان يقود الفريق 
في تلك الفترة وللمشاركة في 

املباراة التي كانت تعتبر »فرصة 
العمر« جلميع العبي األحمر.

ويضيف الهاجري: ما حدث 
في تلك الفترة ال ميكن أن ميحى 
من ذاكرتي فالفريق يصل للمرة 
االولى ملباراة نهائية وكنا في 
مواجهة كاظمة الذي كان متوجا 
الـــدوري وبلقب بطولة  بلقب 
األندية اخلليجية، فكان البرتقالي 
أشبه باملنتخب الوطني لتواجد 
عدد كبير من العبيه في األزرق، 
كما أن ذلك النهائي أقيم للمرة 
األولى في شهر رمضان وتناولنا 
افطارنا في فندق املسيلة الذي 
أقمنا فيه معســـكرنا االعدادي 
للمباراة النهائية، وعرفنا الحقا 
أن عددا كبيـــرا من العبينا لم 
يصوموا في هذا اليوم وكانوا قد 

تناولوا وجبة الغداء خلسة.
ويكمل الهاجري: دخلنا املباراة 
ونحن ندرك في داخلنا أنه ليس 
هناك ما نخسره والفرصة جاءت 
لنا لتسطير اسمائنا بأحرف من 
ذهب في تاريخ النادي ومتكنا 
الفرصة بالشكل  من استغالل 
املطلوب بعد أن فاجأنا كاظمة 
بطريقتنا حيـــث قمنا بإغالق 
الدفاعية ومتكنا من  خطوطنا 
خطـــف املبـــاراة بفضل حنكة 

ودهاء املدرب بيفارنيك.
وعـــن أحداث بعـــد املباراة 
يقول الهاجري »أتذكر كل حلظة 
وبتفاصيلها، حيث دخل علينا 
رئيس النـــادي في تلك الفترة 
املرحوم عبداهلل عدس وهنأنا 
على الفـــوز باللقب، ورغم أنه 
رئيس النادي اال انه كان ميسح 
عرق الالعبني وحيا كل واحد منا 

على املجهود الذي بذله«.
ولفـــت الـــى أن »حلظـــات 
صعودنا للمنصة لتسلم كأس 
البطولة من األمير الوالد الراحل 
الشيخ سعد العبداهلل كانت أشبه 
باخليال ولم نستوعب ما يحدث 
اال عندما رفع قائد الفريق ربيع 

سعد كأس البطولة«.
ويضيف الهاجري »ما حدث 
الطريق من ستاد صباح  على 
السالم بالنادي العربي في منطقة 
املنصوريـــة وحتى مقر نادينا 
في منطقة الفحيحيل كان أمرا 
ال يصـــدق للجماهير الغفيرة 
التي رافقت حافلة الفريق وازداد 
عددها بشكل كبير وملحوظ مع 
دخولنا شوارع املنطقة العاشرة 
على الرغم من أن املباراة أقيمت 
في العاشـــرة مساء ووصولنا 
لنادينا كان مع ساعات الصباح 

األولى«، ورمبا كان املعلق خالد 
احلربان ســـببا رئيســـيا في 
خروج هـــذه اجلماهير بعد أن 
ألهب حماسهم بعبارات رنانة 
مثل »يله يـــا عيال الصباحية 
والرقة والفحيحيل والفنطاس 
طلعوا للشـــوارع واستقبلوا 

أبطالكم«.
وأوضح الهاجري أن كل العب 
حصل على نحـــو 1750 دينارا 
كمكافأة للفوز بـ »درة البطوالت«، 
حيث كانت مقسمة 1000 دينار 
مكرمة من سمو األمير الراحل 
الشـــيخ جابر األحمد واملبلغ 
 املتبقـــي كان من ادارة النادي.

ومثل الفحيحيل في ذلك النهائي 
املثيـــر كل من جمـــال محمد، 
احلميـــدي حمد، حمد شـــامخ 
)خالـــد عبد الوهـــاب(، ربيع 
أمير  سعد، عبدالسالم حمود، 
إبراهيم عبيد، محمد  ســـراج، 
سعد، عبدالعزيز الهاجري، عايد 

الروضان وحمد حربي.
وقاد املباراة احلكم االجنليزي 
ليستر شابتر وعاونه عيسى 
اجلساس وعبدالعزيز السلمي، 
وأنـــذر ليســـتر 3 العبني فقط 
مـــن الفحيحيل هـــم الهاجري 

والروضان وحمود.

القادسية والكويت .. 
»من قده عريس الليلة«

الجميع سيجري بكل قوة
للوصول الى الكأس الغالية


