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كاظمة للبطوالت »مشتاق«.. والكويت للنجمة العاشرة

ايج���اد التوليفة املناس���بة من 
العبي اخلبرة والشباب فأصبح 
البرتقال���ي يق���دم االداء املمتع 
املصاحب للنتائج باالعتماد على 
اليقظ حسني كنكوني  احلارس 
العنزي وعبداهلل  واملتألق فهد 
الظفيري وفهد الفهد ويوس���ف 
ناصر في املقدمة ونواف احلميدان 
وناص���ر ف���رج وط���الل فاضل 
والظهير املتألق سلطان صلبوخ 
ومحمد الهدهود وناصر الوهيب 
والبرازيلي ساندرو سيلفا. وما 
مييز الفريق البرتقالي هو اجادته 
اغالق منافذه وس���رعة االرتداد 

الهجومي لالعبيه.
مبارك الخالدي  ٭

البرازيلي  ان  اال  الكندري،  علي 
التي  الرئ���ة  روجيري���و يبقى 
يتنفس من خاللها الفريق عبر 
حركته الدؤوبة ومهارته العالية 
في االختراق والتمرير لزمالئه 
املهاجمني ع���الوة على العماني 

اسماعيل العجمي.
ف���ي املقابل، يأمل ماتش���اال 
التأكيد على ان فريقه ال يقل شأنا 
عن الكويت وقدرته في العودة 
بفريقه الى البطوالت التي حققها 
معه في التسعينيات خاصة بعد 
ان اس���تطاع اخيرا بلوغ الدور 
النص���ف نهائي لبطولة االندية 
اخلليجي���ة ال���� 26 وهو اجناز 
يحس���ب ملاتشاال الذي جنح في 

نهائي كأس االحتاد اآلسيوي على 
حساب غرميه القادسية، اضافة 
الى انه ميتلك االنسجام الكبير 
بني عناصره، حيث يعتمد روماو 
على تشكيل شبه ثابت بلغ من 
النضج الفني ما يؤهله للتعامل 

مع مجريات املباراة.
ويعتمد روم���ا وعلى خبرة 
حارس���ه خال���د الفضلي وخط 
دفاع قوي مكون من فهد عوض 
الطاهر والكاميروني  ويعقوب 
دانيال منشاريه وسامي الصانع، 
كما ميتل���ك االدوات الفاعلة في 
خطي الوسط واملقدمة منهم وليد 
علي وجراح العتيقي وحس���ني 
حاك���م وخالد عج���ب والهداف 

عليه 1 - 0. ومن املتوقع ان يقدم 
الفريقان الي���وم اداء مثاليا من 
الناحية الفنية عطفا على طريقة 
انهما جنحا في  ادائهما، خاصة 
مش���اركاتهما اخلارجية املوسم 
احلال���ي وملا يضمانه من جنوم 
الكرة الكويتية ولتواجد مدربني 
على درجه عالي���ة من احلنكة 
والذكاء على رأس���ي اجلهازين 
الفنيني للفريقني وهما التشيكي 
ميالن ماتشاال لكاظمة والبرتغالي 

جوزيه روماو للكويت.
ويخوض األبيض املواجهة 
وه���و في افضل حاالت���ه بدنيا 
ومعنويا، اذ توج اخيرا ببطولة 
سمو ولي العهد كما تأهل الى ربع 

2 وكانت املواجهة االخيرة موسم 
الفوز  الكويت من  1988 ومتكن 
1 - 0 ما يشير الى ان التاريخ في 
صالح ابناء كيفان اال ان مواجهات 
الكؤوس ال تعترف بنتائجه ولكل 

مباراة ظروفها.
وقد جنب���ت القرعة الكويت 
خوض مباريات الدور التمهيدي 
وف���از في رب���ع النهائ���ي على 
الفحيحي���ل 4 - 0، ث���م تخطى 
النصر ف���ي نصف النهائي 3 - 
1، بينما استهل كاظمة مشواره 
بالفوز على التضامن 3 - 0 ثم 
اجت���از خيطان في ربع النهائي 
3 - 2 وبعدها اقصى القادسية 
في الدور نصف النهائي بالفوز 

فريق بتتويج جهوده باالرتقاء 
ملنصة التتويج وزيادة رصيده 
من االلقاب، فالكويت توج باللقب 
9 مرات بينم���ا فاز كاظمة به 6 
مرات وه���و ميني النفس اليوم 
بالعودة الى البطوالت التي كان 

آخرها عام 1998.
ويعي���د نهائي اليوم الذاكرة 
الفريق���ني في نهائي  ملواجهات 
ال���كأس الغالية، حي���ث التقى 
الفريقان اربع مرات فاز الكويت 
في ثالث منها، ففي موسم 1980 
فاز الكويت 3 - 2، وفي موسم 
1982 رد كاظمة الدين وفاز بركالت 
الترجيح 6 - 1، وفي موسم 1985 
فاز الكويت بركالت الترجيح 4 - 

الرياضية  تتشرف االس���رة 
الس���مو  اليوم برعاية صاحب 
االمير الش���يخ صب���اح االحمد 
املباراة النهائية على كأس سموه 
في نسختها ال� 49 بني الكويت 
وكاظمة والتي تقام على ستاد 
نادي الكويت، حيث ينوب عن 
سموه نائب االمير وولي العهد 

سمو الشيخ نواف االحمد.
ويدخل الفريقان النهائي اليوم 
بهدف مشترك وهو الفوز بأغلى 
الرعاية  انظ���ار  الكؤوس حتت 
الكرمية لسموه وكبار احلضور 
في عرس رياضي كبير يس���دل 
الس���تار من خالله على صفحة 
املسابقات احمللية وسط آمال كل 

كاظمة الكويت

القناة الثالثة الساعة 7:30

األبيض يركز على البرازيلي روجيريو في الهجومالكأس برتقالية أم بيضاء؟ هل يكون فهد العنزي الورقة الرابحة لكاظمة اليوم؟

تغطية خاصة 
لـ »الثالثة الرياضية«

أعدت القن����اة الثالثة الرياضية برنامجا خاصا 
لتغطية املباراة النهائية لكأس سمو االمير، حيث 
سيتم التركيز خالل جميع برامج اليوم على تغطية 
احلدث، نظرا ألهميته البالغة وقيمته الكبيرة لدى 

جميع الرياضيني.
وتبدأ القناة بثها في الثانية ظهرا وذلك بعرض 
حلقة جديدة من برنامج ملعب الصحافة الذي يتم 
من خالله اس����تعراض جميع العناوين الرياضية 

الصادرة صباح اليوم لتغطية املباراة النهائية.
وف����ي الثانية والنصف س����يتم ع����رض حلقة 
جديدة م����ن البرنامج اجلماهيري »وراهم وراهم« 
الذي يستعرض آراء وتوقعات اجلماهير لنتيجة 

اللقاء.
وتس����تضيف القناة ف����ي الرابعة والنصف من 
خالل برنامج حديث الذكريات كال من جنمي العصر 
الذهبي خالد الشريدة، وعبدالعزيز الهندي للحديث 

حول أجواء مثل هذه املواجهات.
أما االستديو التحليلي للقاء فيبدأ في السادسة 
مساء حيث يستضيف مقدم االستديو محمد البداح، 
ثالثي التحليل الفني للقناة عبداللطيف الرشدان 

وعبدالعزيز الهاجري ومؤيد احلداد.

سجل األبطال
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1972: القادسية
1973: اليرموك
1974: القادسية
1975: القادسية
1976: الكويت
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1985: الكويت
1986: الفحيحيل

1987: الكويت

1988: الكويت
1989: القادسية

1990: كاظمة
1991: لم تقم بسبب 
غزو العراق للكويت
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1993: الساملية
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1995: كاظمة
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1998: كاظمة
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2000: العربي
2001: الساملية
2002: الكويت

2003: القادسية
2004: القادسية

2005: العربي
2006: العربي

2007: القادسية
2008: العربي
2009: الكويت
2010: القادسية

2011: ؟

الكندري: الفوز ملن يركز أكثر

حاكم: كاظمة يستحق االحترام

الفهد: حضور نائب األمير تشريف للرياضيني
قال املهاجم علي الكندري ان الرعاية الكرمية 
لصاحب السمو االمير للمباراة تشريف للرياضيني 
ونتمنى ان يتحلى الالعبون بالروح الرياضية 
لتخرج املباراة بالش���كل الذي يليق بس���معة 

الفريقني.

 وأض���اف: اننا نعل���م ان الفريق الكظماوي 
متعطش للبطوالت وهو حق مشروع لالعبيه، 
لكن فريقنا يتمتع باالستقرار واجلهوزية الفنية 
ومن ميتلك التركيز واستثمار الفرص بال شك 

سيكون االقرب الى الفوز.

قال قائد كاظمة ن���واف احلميدان ان العبي 
الكويت يعتبرون أكثر خبرة من العبي البرتقالي 
في النهائيات، كم���ا أن معظم العبي كاظمة من 
الشباب، مشيرا إلى انه يتوقع أن تتغلب روح 
الش���باب اليوم على عنص����ر اخلبرة ألن هذا 
الفريق بحاجة إلى لقب على أقل تقدير للنهوض 
بكاظم���ة مرة أخرى والعودة ب���ه إلى منصات 

التتويج.
وأش���ار احلميدان إلى أن اجله����از اإلداري 
والفني اجتمع مع الالعبني أمس وطالبهم بالتركيز 
طوال ال� 90 دقيقة واللعب بنفس الروح واملستوى 
الذي كان وراء فوزهم على القادسية في الدور 
نص���ف الن���هائي، وذلك حتى يعود كاظمة الى 
سابق عهده مع البطوالت، خ����اصة ان آخر بطولة 
توج بها البرتق��الي كانت في العام 1998 عندما 

قال النجم حسني حاكم نتمنى ان تخرج املباراة 
بشكل فني ممتع تعكس املستوى احلقيقي للكرة 

الكويتية. 
واض���اف ان كاظمة يس���تحق االحترام حيث 
يقوده م���درب قدير، وهو امام فرصة للعودة الى 

ف���از بلقب كأس االمير، ونس���عى الي����وم لتكرار 
االجن���از وادخال الفرحة على قلوب جماهيرنا 

الوفية التي تتشوق الحراز لقب.
م���ن جانبه، قال الالعب محم���د الهدهود ان 
العبي كاظمة متعطش���ون إلحراز األلق���اب من 
جديد بع���د غياب دام 13 عاما وهي فترة كبيرة 

بالنسبة لفريق بحجم كاظم���ة.
 ولفت إلى أن هذا اللقب س���ينصف الفريق 
بعد تعب موسم كامل حارب فيه البرتقالي على 

كل البطوالت.
واكد الهدهود أن جميع الالعبني مصرون على 
حتقيق اللقب وظه���ر ذلك من خالل التدريبات 
األخي���رة والتي كان يقاتل فيه���ا كل العب من 
اجل املش���اركة كالعب أساسي والتشرف بلقاء 

ومصافحة صاحب السمو االمير.

البطوالت وهذا ما يحفز العبي البرتقالي بتقدمي 
افضل ما لديهم لكننا اكث���ر اصرارا على حتقيق 
الفوز وضم ال���كأس الغالية الى كأس ولي العهد، 
الفتا الى ان االبيض اعتاد الصعود على منصات 

التتويج السنوات االخيرة.

نواف احلميدان قوة ضاربة في صفوف كاظمة

حسني حاكم ورقة رابحة في تشكيلة األبيض

على االلتقاء بأبنائه الرياضيني 
الذين دأب���وا على تأكيد وفائهم 
للوالد الرمز صاحب السمو االمير 

وسمو ولي عهده.
وأشاد الفهد بالرعاية الكرمية 
املتواص���ل من صاحب  والدعم 
السمو األمير ونائبه للرياضة 
والش���باب في الكوي���ت، مؤكدا 
ح���رص اجلميع عل���ى االلتقاء 
بسموهما، والذي يعتبر تشريفا 

للحركة الرياضية والشبابية.
أنه احتفاء بتش���ريف  وأكد 
وحضور نائب سمو االمير املباراة 
فقد تقرر أن يكون الدخول إلى 

املباراة مجانا.

أعرب رئيس احتاد كرة القدم 
الشيخ طالل الفهد عن سعادته 
الس���مو األمير  برعاية صاحب 
للش���باب والرياضيني، ورحب 
بسمو نائب االمير الشيخ نواف 
االحمد ممثال لصاحب السمو االمير 
حلضور املب���اراة النهائية قائال 
»باألصالة عن نفسي وبالنيابة 
عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة 
وعن األسرة الكروية واجلماهير 
الرياضية، نرحب بحضور نائب 
س���مو األمير نهائي كأس سمو 
األمير اليوم«، وثمن الفهد حضور 
نائب سمو األمير املباراة النهائية. 
وتلك البادرة تؤكد حرص سموه  الشيخ طالل الفهد

احلميدان: الشباب سيتغلب على اخلبرة


