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ثالثيات متميزة

العب ووظيفة

الكويت  كبير مش��جعي ن��ادي 
أحم��د الهضبيان: ف��ي البداية أحب 
أن أش��يد ب��ك، وانت رم��ز لالعب 
املجتهد والصب��ور والفدائي ولديك 
مواهب متع��ددة وامكاني��ات هائلة 
داخ��ل امللعب ولكن مش��كلتك هي 
كثرة إصاباتك، وسؤالي عن امكانية 
عودت��ك لألزرق م��رة أخرى، ومتى 

تفكر في االعتزال؟
أمتنى العودة لألزرق في أقرب 
وقت ممك����ن وعندي طموح كبير 
وحتد بيني وبني نفسي في تثبيت 
مركزي مع نادي الكويت والتألق 
في املوس����م الك����روي اجلديد من 
أجل العودة لألزرق واملشاركة في 
كأس آسيا »قطر 2011« حيث سبق 
لي املش����اركة في كأس آسيا 2004 

و»خليجي 17«.
وبالنسبة لالعتزال فمازلت قادرا 
على العطاء في امللعب وال أفكر في 
االعتزال في الوقت احلالي وأمتنى 
مواصلة مسيرتي ل� 4 أو 5 مواسم 
مقبلة حيث لدي احلني 29 س����نة، 
واحلم باالستمرار في املالعب حتى 
سن اخلامسة والثالثني مثلما نرى 
العبني عرب واعالميني يتألقون حتى 
هذه السن مثل املصري أحمد حسن 
والويلزي ريان غيغز والهولندي 
سيدورف وااليطالي توتي ومواطنه 

دل بييرو.
ره��ف العن��زي: أن��ا من أش��د 
املعجبات فيك كالعب متميز وأمتنى 
لك التوفيق، وسؤالي عن بدايتك مع 
كرة القدم وهل س��بق لك اللعب في 

أندية أخرى؟
كنت عاش����ق لكرة القدم منذ 

طفولتي وأخي الكبير كان يأخذني 
وأنا صغير ملشاهدة املباريات في 
املدرجات، ورغم ان أغلب اجلماهير 
منقسمة في تش����جيع القادسية 
والعربي اال أنني كنت من أنصار 
نادي الكويت وكنت أشجعه قبل 
انضمامي لبراعم »العميد« عام 1992، 
وكان ل����دي آنذاك 12 عاما، ولعبت 
لفريق حتت 12 سنة وتدرجت في 
جميع فرق املراحل السنية حتت 
15 سنة وحتت 17 سنة، وصعدت 
للفريق األول من فريق 17 س����نة 
على يد املدرب بوب واس����تمررت 

مع الفريق األول حتى اآلن.
وعلى املستوى الدولي انضممت 
ل����ألزرق عام 2003 على يد املدرب 
البرازيلي كاربغياني وشاركت في 
تصفيات كأس العالم و»خليجي 
17« وس����جلت 3 أهداف دولية في 
بعض املباريات التجريبية ملنتخبنا 
الوطني أمام لبنان وأرمينيا ونادي 

االحتاد السوري.
هل أنت من أسرة رياضية؟

أخ����ي ربيع كان العبا س����ابقا 
بنادي الكويت قبل إصابته بالرباط 

الصليبي، مما أدى البتعاده.
منى دش��تي: أن��ت العب خلوق 
ومتميز في الكرات الرأسية وسؤالي 

عن أجمل أهدافك بالرأس؟
مشكورة على اشادتك، وبالفعل 
أمتيز بضربات الرأس، وكانت أغلب 
أهدافي بالرأس، وبالنسبة ألجمل 
هدف كان في مرمى الس����املية من 
ضربة رأس كما سجلت مع األزرق 
هدفا م����ن كرة رأس����ية في مرمى 

لبنان.

هل س��بق أن تعرض��ت للطرد 
سواء مع »العميد« أو »األزرق«؟

تعرضت للطرد مرة واحدة في 
حياتي وكانت وراء البطاقة احلمراء 
التي حصلت عليها في مباراة نادي 
الكويت مع الطلبة العراقي قصة 
طريفة حيث كنت مكلفا مبراقبة 
العب عراق����ي رقم 7 ف����ي مباراة 
الذهاب بسورية )1-2( وما خليته 
يتنفس، وفي مب����اراة العودة قام 
الالعب العراقي 7 برد الدين وكان 
يتدخل معي بخشونة وعنف مبالغ 
فيها وقام بضربي، ورديت الضربة 
بقوة وظنن����ت ان احلكم ال يراني 
وأنا أضربه بالبوكس لكن احلكم 
رآني وقام بإشهار البطاقة احلمراء 

في وجهي.
عل��ي اخلال��دي: من ه��م أقرب 
الكوي��ت  ن��ادي  ف��ي  أصدقائ��ك 

واألزرق؟
لدي صداقات عديدة مع أغلب 
العبي كرة القدم، وأعتز بصداقتي 
مع النجوم جراح العتيقي ووليد 
علي وابراهيم شهاب وأغلب العبي 
العميد، كم����ا أفتخر بصداقتي مع 
جنم األزرق السابق علي عبدالرضا 

وبعض جنوم املنتخب الوطني.
خال��د العن��زي: مت��ى تفكر في 
االعت��زال؟ وأيهم��ا تفض��ل العمل 

باإلدارة أم التدريب عقب اعتزالك؟
ال أفكر في االعتزال في الوقت 
احلالي وأمتنى االس����تمرار لثالثة 
مواس����م مقبلة على أق����ل تقدير، 
وأفضل العم����ل في املجال االداري 
ألن دراس����تي كانت في االدارة في 

التربية البدنية.

أحمد الصبيح دائما مايشكل وجوده مصدر قوة في خط دفاع األبيض

3 أندية محلية: الكويت، القادسية والعربي.
3 العبني: وليد علي، بدر املطوع ومحمد جراغ.

3 مواهب صاعدة: ناص���ر القحطاني، فهد حمود 
وعبداهلل الشمالي.

3 مدرب���ني: محمد عبداهلل، محمد ابراهيم وصالح 
زكريا.

3 اندي���ة عاملي���ة: انترمي���الن، ري���ال مدري���د 
وليڤربول.

3 العبني عامليني: مايكون، زانيتي، وهيغواين.
3 منتخبات عاملية: هولندا، اسبانيا والبرازيل.

3 العبني عرب: ياسر القحطاني، محمد ابو تريكة 
واحمد فتحي.

3 اندي���ة عربي���ة: اله���الل، الزمال���ك والري���ان 
القطري.

كاپيلل���و  موريني���و،  عاملي���ني:  مدرب���ني   3
وغوارديوال.

احمد حسين

يعتبر مدافع منتخبنا الوطني لكرة القدم السابق وجنم نادي الكويت احمد 
الصبيح احد ابرز الالعبني املخضرمني اصحاب االخالق احلميدة واملهارات 
الكروية املتميزة والتاريخ احلافل باالجنازات والبطوالت حيث جنح الصبيح 

خالل املواسم العشرة املاضية في حتقيق 10 بطوالت خالدة 
في ذاكرة نادي الكويت لعل ابرزها كأس االحتاد اآلسيوي 

بجانب 4 بط�والت للدوري املمتاز وبطولتني 
لكأس صاحب السمو االمير و3 بطوالت لكأس 

سمو ولي العهد، كما شارك الصبيح 
مع االزرق في تصفيات كأس العالم 

و»خليجي 17«.
الصبي�ح  ويس�عى 

)29 س�نة( ملواصل�ة 
مس�يرته والتألق 
مع »العميد« من 
اجل اس�تعادة 
لق�ب ال�دوري 

املمت�از ال�ذي 
فقده نادي الكويت 

في املوسمني املاضيني، كما يطمح الصبيح إلى تقدمي مستوى مميز 
من اجل العودة لالنضمام لالزرق واملش�اركة في كأس آسيا »قطر 
2011« و»خليجي 20«. واكد الصبيح الذي يشتهر بلقب »ايوب الكرة 
الكويتية« ان لعنة االصابات كانت تالزمه في السنوات املاضية مما 
ابعده عن املالعب لفترات وأدى ذلك لغيابه عن تشكيلة االزرق في 
املواسم املاضية لكنه يبذل قصارى جهده من اجل استعادة مركزه 

كأساس�ي مع االزرق والعميد املوسم املقبل. وحتدث الصبيح عن 
بدايته مع براعم نادي الكويت عام 1992 وتدرجه في فرق املراحل 
السنية حتى وصل للفريق االول موسم 1997 – 1998 وكان لديه 

آنذاك 17 عام�ا، واعرب الصبيح عن امله في مواصلة اللعب حتى 
يبلغ عامه ال� 35، واكد انه ال يفكر في االعتزال في الوقت احلالي، 

وحتدث الصبيح عن احالمه وامنياته واجاب عن اسئلة القراء خالل 
احلوار التالي:

وليد علي: حارس عمارة.
فهد عوض: بودي غارد.

جراح العتيقي: مطرب فاشل.
ابراهيم شهاب: عارض ازياء.
خالد الفضلي: ممثل كوميدي.

خالد عجب: كوافير.
مصعب الكندري: بنشرجي.
بدر العازمي: معلم شيشة.

حسني حاكم: ضابط مخابرات.

»أيوب الكرة الكويتية « أحمد الصبيح: 
ال أفكر في االعتزال حاليًا.. وأتمنى مواصلة مسيرتي  
والعودة ل� »األزرق« والمشاركة في كأس آسيا

صورة تذكارية لضيف ديوانية »األنباء« مع الزمالء في قسم الرياضة

س��لطان املطي��ري: أطلق عليك 
اإلعالم��ي جابر نص��ار لقب »أيوب 
الكرة الكويتي��ة« ألنك العب صبور 
وأخالقك عالية داخل وخارج امللعب 
ومتتاز ب��اإلرادة احلديدي��ة والقوة 
البدنية.. وأنا من أش��د املعجبني بك 
وأمتنى مواصل��ة تألقك مع الكويت 
من أجل الع��ودة لالنضمام لألزرق، 
وس��ؤالي لك عن سبب اخفاق نادي 
الكوي��ت في الفوز بال��دوري خالل 

املوسمني املاضيني؟
مشكور على مشاركتك، وأمتنى 
ان أكون عند حسن ظنك وبالنسبة 
خلس����ارة الدوري في املوس����مني 
املاضيني فقد كانت بسبب البداية 
السيئة التي كان يظهر بها »العميد« 
ف����ي مطلع كل موس����م بينما كان 
القادسية يبدأ بقوة ويستفيد من 
سقوطنا والنقاط التي كنا نفقدها، 
كما أدى عدم االستقرار الفني وكثرة 
تغيير املدربني الى اهتزاز مستوى 
الالعبني وعدم الثبات على التشكيلة 
املناس����بة بجانب ضعف برنامج 
اإلعداد وفي املقابل كان القادسية 
يبدأ املوسم بقوة وينفرد بالصدارة 
بفارق كبير من النقاط وكنا نالحقه 
بقوة قبل نهاية كل موس����م اال ان 
القادسية كان ينجح في حسم اللقب 
في اجلولة األخيرة أو قبل األخيرة 

في املوسمني املاضيني.
صفية مهدي: هل تأثرت مسيرتك 
الرياضي��ة بس��بب كث��رة تعرضك 

لإلصابة؟
نعم اإلصابة بالرباط الصليبي 
والغضروف تؤثر على أي العب، ولن 
أنسى يوم إصابتي بالرباط الصليبي 
خالل مباراة منتخبنا الوطني أمام 
أوزبكستان 2-1 في تصفيات كأس 
العالم اال انني عانيت األمرين في 
العالج والعودة للمالعب مرة أخرى 
نظرا لعدم وجود امكانيات طبية 
محلية، وأتذكر انني ذهبت ملستشفى 
في السعودية ولقيت اهتماما غير 
عادي ورعاية طبية كاملة ودعما 
معنويا جاء عن طريق جنم الكرة 
السعودية السابق فؤاد أنور الذي 
شجعني على العودة مرة أخرى، 
وبعدما عدت بعد اإلصابة قعدت 6 
شهور ال ألعب قبل ان يشركني مدرب 
الكويت األسبق رادان في 6 مباريات 
تألقت خاللها ولكن اإلصابة ردت 
علي مرة أخرى، وعندما عدت 
كنت أتخوف من تعرضي 
لالصابة وكانت اإلصابة 
متثل لي هاجس����ا مخيفا 
ولكني احلم����د هلل عدت 
وبدأت املشاركة في املباريات 

والتألق مرة أخرى.

أكد أن »العميد« قادر على حصد 
البطوالت الموسم المقبل.. وأشاد 

بالمحترفين والمواهب الصاعدة
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م��رمي القدس��اوية: رغ��م كوني 
مشجعة قدس��اوية اال انني معجبة 
فيك وأمتنى لك التوفيق، وس��ؤالي 

عن أبرز أحالمك وأمنياتك املقبلة؟
أحلم بالتألق مع نادي الكويت 
وقيادته للفوز بالدوري املمتاز كما 
أمتنى الع����ودة لالنضمام لألزرق 

واملشاركة في البطوالت الدولية.
ملن حتب أن توجه رسالة شكر؟

يشرفني توجيه الشكر لرئيس 
نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق 
وجميع أعضاء مجلس اإلدارة وشكر 
خاص حق رئيس جهاز الكرة مرزوق 
الغامن ومدير الك����رة عادل عقلة، 
ويسعدني توجيه الشكر جلميع 
العاملني في نادي الكويت وجماهير 
»العميد« املخلصة، وشكر خاص حق 
كل من يدعم ويساند أحمد الصبيح، 
كما أحب أن أشكر األهل واألصدقاء 

على دعمهم وتشجيعهم لي.
ومل��ن حت��ب ان ته��دي 3 باقات 

ورد؟
أهدي الباقة األولى لزميلي وليد 
علي مبناس����بة املولودة اجلديدة 
والثانية لصديق����ي بدر املطيري 
)بومحم����د( وباقة ال����ورد الثالثة 

جلميع أفراد أسرتي وعائلتي.
مش��عل الرش��يدي: ما رأيك في 
محترف نادي الكويت اجلديد خليفة 

عايل؟
العب رائع قدم مستوى متميزا 
مع منتخ����ب عمان وظهر بصورة 
ممتازة في املباريات الدولية، وان 
ش����اء اهلل يكون اضافة قوية حق 
نادي الكويت ويحقق ما لم يحققه 

اآلخرون.

جمانة الفضلي: كم عدد البطوالت 
الت��ي حققته��ا مع »العمي��د«؟ وهل 
ش��اركت مع »األزرق« في بطوالت 

دولية؟
على املستوى احمللي حققت 4 
بطوالت للدوري مع نادي الكويت 
وبطولتني لكأس صاحب الس����مو 
األمير، و3 بطوالت لكأس سمو ولي 
العهد، بجانب كأس االحتاد اآلسيوي، 
وعلى املستوى الدولي شاركت في 
تصفي����ات كأس العالم 2006، كما 

شاركت في »خليجي 17«.
هل س��بق ل��ك احلص��ول على 

عروض انتقال محلية او خارجية؟
بعد مشاركتي وتألقي مع األزرق 
في »خليجي 17« كلمني العديد من 
وكالء الالعب����ني لالنتقال لبعض 
األندية القطرية التي أبدت اهتماما بي 
ولكن اصابتي حالت دون استكمال 
املفاوضات، وعلى املستوى احمللي 
جاءني بعض الع����روض ولكني 

متسكت بالبقاء مع »العميد«.
عبدالعزيز الدوس��ري: من تراه 
الظهي��ر األمين املتميز القادم للتألق 

مع األزرق في الفترة املقبلة؟
أرش����ح مدافع نادي القادسية 
املتألق محمد راشد الفضلي للتألق 
مع األزرق في الفترة املقبلة بعدما 
ظهر مبستوى متميز في املواسم 
املاضية، كما يوجد العب »جوكر« 
متميز ومهاري في حجم فهد العنزي 
الذي يجيد اللعب في اكثر من مركز 
وخصوصا كمدافع أمين او العب 

وسط موهوب.
من الالعب ال��ذي تأثرت به على 

املستويني احمللي والعاملي؟

تأثرت بالالع����ب األرجنتيني 
اجلوكر خافيير زانيتي الذي يتميز 
بإجادة اللع����ب في أكثر من مركز 
بفضل مهاراته العالية وامكانياته 
املتميزة ويكفي انه حقق »الثالثية« 
مع انتر ميالن االيطالي املوس����م 
املاضي، وعلى املس����توى احمللي 
كان مدافع األزرق والساملية ناصر 
العثمان أكثر من رائع وقدم مستوى 
متميزا مع األزرق والس����املية في 
املواس����م املاضية رغم ان طريقة 
اللعب القدمية كانت 3-5-2 ولم 

تكن 4-4-2 كما هي حاليا.
شيخة اخلالدي: ما سبب تسميتك 

بلقب »أيوب الكرة الكويتية«؟
بسبب كثرة اصاباتي وجلوسي 
عل����ى دكة البدالء ف����ي العديد من 
املباريات أطلق علّي اإلعالمي جابر 
نصار هذا اللقب نظرا للبقاء مدة 
طويلة كالعب بديل وصبري على 

ذلك وحتملي لالصابات املتعددة.
م��ا رأيك ف��ي محترف��ي نادي 
الكويت؟ ومن الالع��ب الذي تتمنى 

التعاقد معه؟
محترفو نادي الكويت متميزون 
دائما وعلى ق����در كبير من املهارة 
واملوهبة، وجند املهاجم العماني 
اسماعيل العجمي كان رائعا خالل 
املوسم املاضيني وقاد »العميد« للفوز 
بكأس االحتاد اآلسيوي، كما كان 
املدافع البحريني عبداهلل املرزوقي 
في قمة عطائه املوسم املاضي وما 
قصر وكان يدافع بكل قوة عن ألوان 
فانيلة نادي الكويت وكنت أمتنى 

بقاءه مع الفري����ق بينما كان 
املهاجم البرازيلي كاريكا 

متواضعا بعض الشيء ولم يقدم 
املس����توى املأمول مقارنة مبا كان 
يقدمه مع ناديه الس����ابق النصر، 
ومازال البرازيلي اآلخر روجيريو 
لديه الكثير ليقدمه مع العميد وظهر 
مبستوى جيد املوسم املاضي في 
حني لم يق����دم احملترف األنغولي 
ماكينغا املستوى اجليد الذي كان 
يقدمه في املاضي، وأمتنى التعاقد 
مع صانع ألعاب متميز في حجم 

خالد خلف او محمد جراغ.
عبداهلل خالد: س��بق لك ان قمت 
بنفس حركة فرج لهيب بعد احتفالك 

بأحد األهداف.. هل تذكر ذلك؟
نعم ف����ي موس����م 2002/2001 

كان زميل����ي فرج لهيب مصابا 
وسجلت هدفا وسويت حركة 
لهيب باالحتفال بالهدف وكان 
باملناسبة نفس احلركة التي 
يتميز بها املمث����ل الكوميدي 
محمد هنيدي عندما كان يلعب 

كرة في أحد األفالم.
حس��ن املطي��ري: هن��اك 

الذين  اإلعالميني  بعض 
يقول��ون ان أحمد 

الصبي��ح انتهى 
كالع��ب، م��اذا 

ترد عليهم؟
ك  هنا

بعض 

لعنة اإلصابات طاردتني لس�نوات.. 
ال أنسى إصابتي مع »األزرق« أمام أوزبكستان
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والش�مالي أب�رز المواه�ب الصاع�دة
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البطاقة الشخصية

الصبيح يحتفل بأحد أهداف األبيض

)حسن حسيني(أحمد الصبيح في ديوانية »األنباء« الى جانب الزميلني أحمد حسني وعبدالعزيز جاسم

س����لطان املطيري، صفية 
مهدي، كبير مش����جعي نادي 
الكوي����ت أحم����د الهضيبان، 
العنزي، منى دشتي،  رهف 
علي اخلالدي، خالد العنزي، 
مرمي القدس����اوية، مش����عل 
الفضلي،  الرشيدي، جمانة 
عبدالعزيز الدوسري، شيخة 
اخلالدي، عبداهلل خالد وحسن 

املطيري.

من المتصلين

اس�تفدت من خب�رة زانيت�ي والعثمان.. 
وأرش�ح الفضل�ي للتأل�ق كظهي�ر أيم�ن

أش�كر الم��رزوق والغان��م وعقل��ة 
والجماهي��ر الكويتاوي��ة الوفي��ة واأله�ل

الناس ال تعرف ظروفي، وضحكت 
مرة بعد ان كتبوا عني في بعض 
الصحف انني كنت سيئا في احدى 
املباريات رغم انني لم أشارك في 
تلك املباراة من األساس، ورغم انني 
احترم النقد من بعض االعالميني اال 
ان البعض اآلخر يهاجمني وينتقدني 
ألسباب أخرى ويكفيني اشادة جميع 

املدربني الذين لعبت معهم.
مجي��د العدوان��ي: هل ش��عرت 
بالضي��ق بس��بب اش��راك م��درب 
الكويت السابق بانيد لزميلك حسني 

حاكم في مركزك كظهير أمين؟
ال، بالعكس اي العب كان يلعب 
في نفس مركزي كنت أنصحه وأقدم 

له بعض االرشادات.


