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ودعه محبوه إلى مثواه األخير وسط الدموع على فراقه ورثائه بعبارات الالعب اخللوق واملثالي والصديق

فهاد غادر »العيون« وذكراه باقية في القلوب

مرتني، وكأس اخلليج لألندية 
مرتني، بعده���ا في عام 2008 
أعل���ن اعتزاله الذي أقيم عام 
2010 برعاية الشيخ احمد الفهد 
في مباراة جمعت القادس���ية 
والكويت، ليعود بعدها فهاد 
من جديد إلى املستطيل األخضر 
عبر بوابة نادي النصر ثم فريق 
الصليبخات ليقدم عطاء كبيرا 
ينم عن موهبة كبيرة تسكن 

هذا الالعب.
عبدالعزيز جاسم  ٭

وكل يكتب عن مآثر هذا الالعب 
اخللوق ومنهم احلراس اخلالدي 
وشهاب كنكوني وصالح مهدي 
ومحمد راشد العتيبي ومحمد 

راشد الفضلي.
وانطلق���ت رحلة فهاد مع 
الك���رة مع الفري���ق االول في 
القادسية وهو في سن ال� 18 
حيث توج بلقب الدوري املمتاز 
أربع مرات، وكأس سمو ولي 
العهد أربع مرات، وكأس سمو 
األمير مرتني، وكأس اخلرافي 

فجعت األوساط الرياضية 
صب���اح أمس بوف���اة الالعب 
اخللوق محمد فهاد بعد صراع 
مرير مع اإلصابة التي أملت به 
في مايو املاضي بنزيف حاد في 
رأسه إثر مشاركته في إحدى 
املباريات غير الرس���مية بعد 
انتهاء املوس���م ليدخل بعدها 
فهاد في غيبوبة ويعلن األطباء 
وفاته إكلينيكيا، إال أن اجلميع 
فرح حلظة س���ماع خبر نقل 
فهاد م���ن العناية املركزة إلى 
اجلناح العام في مستش���فى 
مبارك، ما كان يبشر بتحسن 
حالته إال أن الصاعقة جاءت 
بعد إعالن خبر وفاته صباح 
أمس ليفارق احلياة ويذهب إلى 
الباري عز وجل عن عمر يناهز 
ال� 32 عاما قضى معظمها في 
املالعب، حيث ودعه اجلميع 

في مشهد مهيب.
وكل من يعرف فهاد يشهد 
له بدماثة اخللق داخل وخارج 
امللعب حتى من ال يعرف هذا 
الالعب املميز كان دائما يتحدث 
عن سمو أخالقه داخل امللعب، 
حيث ال توجد له مش���كالت 
تذكر على الصعيد الرياضي، 
ب���ل  عندما ودع القادس���ية 
واعتزل عاد للعب في النصر 
والصليبخات ظلت عالقته قوية 
ومتينة مع باقي الالعبني وإدارة 
القادسية، وكان دائما يحضر 

محمد فهاد مع ابنته في مباراة اعتزاله أمام الكويت

أشاد بأداء البرازيل في مباراة االفتتاح أمام اليابان

هوييه: األجواء في أميركا اجلنوبية ستحدد هوية بطل املونديال
ألنك ستقضي على نفسك بذلك، 
فمع وجود مباراة كل ثالثة أيام 
ومع ساعات السفر الطويلة لن 
يكون الضغط املستمر ممكنا 

في املباريات«.
وأض����اف: »عندم����ا تلعب 
نهائي دوري األبطال ال يوجد 
لديك ما تخسره ألنه ال توجد 
مباريات أخرى بانتظارك، حيث 
يكون املوس����م انتهى، لكن في 
البرازيل حني تلعب مباراة كل 
ثالثة أيام يجب أن يكون لديك 
استراتيجية مختلفة، وغالبية 
الفرق ستلعب باستراتيجية: 
وفر طاقتك واستجمع قواك وعد 

من جديد«.
وأشاد هوييه باختيار احتاد 
الكرة البرازيلي للمدرب املخضرم 
لويز فيليبي سكوالي، الذي قاد 
منتخب السامبا للقب مونديال 
2002، لقي����ادة املنتخب األول 
للبالد في الفترة املقبلة إلى جانب 
املدير التقني كارلوس ألبرتو 
باريرا الذي قاد البرازيل كمدرب 
إلحراز لقب مونديال 1994 إلى 

جانب لقب كأس القارات عام 
.2005

وقال هوييه إن وجود مدربني 
فائزين بكأس العالم مثل باريرا 
وسكوالري في قيادة فريق واحد 
»ال يق����دم إال كوكتيال فائزا في 

النهاية«.

املرتدة ستكون متوقعة بشكل 
أكب����ر قرب نهاي����ات املباريات 
»عندما تبدأ الفرق في الشعور 
بالتعب، وأعتقد أن بناء الهجمة 

سيكون بطيئا«.
ويحضر هوييه بطولة كأس 
الق����ارات حاليا بوصفه عضوا 
مبجموعة دراسية فنية تابعة 
لالحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
ستقوم بتحليل مباريات البطولة 
ال�16 وسترفع تقريرها بعد ذلك 
إلى االحتادات ال�209 األعضاء 

بفيفا ومدربيهم.
ويتوقع أن يواجه املشاركون 
في نهائيات كأس العالم العام 
املقبل اختالفات مناخية كبيرة 
بني الشمال واجلنوب مع إمكانية 
التعرض جلداول سفر منهكة.

وس����يكون على املنتخبات 
األوروبية على وجه اخلصوص 
أن تعت����اد عل����ى درجة جودة 
مختلفة من جنيلة املالعب وسبل 
رش����ها باملياه. وأكد هوييه أن 
مباريات الضغط املستمر كتلك 
التي شاهدها الناس في نهائي 
بطولة دوري أبطال أوروبا بني 
فريقي بايرن ميونيخ وبوروسيا 
دورمتون����د األملانيني لن تكون 
ممكنة طوال التسعني دقيقة في 

البرازيل.
وقال: »ال أعتقد أننا سنشاهد 
ضغطا شديدا خالل املباريات 

املاضي في املباراة االفتتاحية 
لكأس القارات.

وأكد هوييه أن هدف البرازيل 
الثالث الذي ج����اء قرب نهاية 
املباراة بانطالقة من اخللف أنهاها 
الالعب جو يعتبر مثاال ألسلوب 

اللعب السائد حاليا.
وأوضح املدرب الفرنسي أن 
مباريات كأس العالم لن تكون 
أبطأ بالضرورة ولكن الهجمات 

قبل، وأعتق����د أن األجواء رمبا 
حتدد في بعض أوقات البطولة 

وتيرة اللعب وسرعته«.

إعجاب بالبرازيل

وأبدى هوييه، الذي سبق له 
تدريب ناديي ليڤربول وأستون 
فيال اإلجنليزيني وليون الفرنسي 
ضمن أندية أخرى، إعجابه بفوز 
البرازيل على اليابان 3-0 السبت 

أعرب مدرب املنتخب الفرنسي 
السابق جيرار هوييه عن اعتقاده 
أن البرازيل ستتمتع بأفضلية 
كونها البلد املضيف لبطولة كأس 
العالم 2014 لكرة القدم عندما 
تفش����ل فرق أخرى بالبطولة 
في التأقل����م على أجواء الدولة 

األميركية اجلنوبية.
وأكد هوييه أن أساليب اللعب 
املعتمدة على الضغط املستمر 
أو التمريرات الطولية لن تكون 
نافعة في البرازيل، حيث توقع 
املدرب الفرنسي أن تسود طرق 
اللعب املعتمدة على البناء الهادئ 
للهجمة والتمريرات القصيرة 
السريعة من الدفاع إلى الهجوم 
قرب نهاية املباريات عندما تبدأ 

الفرق في الشعور بالتعب.
وقال هوييه ف����ي ريو دي 
جاني����رو مع حض����وره حاليا 
فعاليات بطولة كأس القارات 
بالبرازيل: »أعتقد أنك ستحتاج 
للعب بأمان أكبر، فقد حتتفظ 
بالكرة بني أقدام الالعبني ألطول 
وقت. وله����ذا الس����بب أتوقع 
التفوق للبرازيل وأن تش����كل 
تهديدا بالنسبة لباقي خصومها 
ألنها معتادة على اللعب بهذه 

الطريقة«.
وأضاف: »لم يتمكن أي فريق 
أوروبي من الفوز ببطولة كبيرة 
لفيفا في أميركا اجلنوبية من 

)أ.ف.پ( هوييه اعتبر هدف البرازيلي جو في مرمى اليابان منوذجا للنظام السائد حاليا  

كافو: صفارات االستهجان كريهة

فاهيروا: نسعى إلى جتنب 
السخرية من تاهيتي

انتقد جنم كرة القدم البرازيلي السابق كافو صفارات 
االستهجان التي وجهتها جماهير املنتخب البرازيلي إلى 
ديلما روس����يف رئيسة البالد السبت املاضي خالل حفل 
افتتاح بطولة كأس الق����ارات. وقال كافو، قائد املنتخب 
البرازيلي سابقا وصاحب أكبر عدد من املباريات الدولية 
ألي العب مع املنتخب البرازيلي عبر التاريخ: إن صفارات 
وهتافات االستهجان ضد روسيف قبل املباراة االفتتاحية 
للبطولة بني البرازيل واليابان كانت »كريهة«. وأوضح 
كافو، في تصريحاته إلى الصحافيني في ريو دي جانيرو، 
»إنها رئيس����ة البرازيل وأعلى سلطة في البالد، كما أنها 
شخصية تستحق االحترام.. تتعامل مع الشعب البرازيلي 
وندرك أن تهدئته ليست أمرا سهال ولكن رؤية هذا األمر 

يحدث إزاء أعلى سلطة في بالدنا كان أمرا كريها«.

أك����د جنم منتخب تاهيتي مارام����ا فاهيروا أن فريقه 
يسعى الى جتنب »السخرية« في مشاركته ببطولة كأس 

القارات املقامة حاليا بالبرازيل.
وال يضم منتخب تاهيتي من الالعبني احملترفني سوى 
فاهيروا مهاجم باناثينايك����وس اليوناني، بينما يعتمد 
الفري����ق على قائمة من الالعبني اله����واة منهم من يعمل 

بالتدريس أو كعمال في الشاحنات أو عاطلني.
وتدرب منتخب تاهيتي بقوة في االشهر األخيرة ولكنه 
يدرك جيدا صعوبة مهمته في مواجهة منتخبات نيجيريا 

واسبانيا وأوروغواي بالدور األول للبطولة.
وكان لفاهيروا )33 عاما(، الذي لعب في املاضي للمنتخب 
الفرنسي للشباب )حتت 21 عاما(، مسيرة طويلة وحافلة 
باألندية الفرنسية قبل االنتقال لباناثينايكوس اليوناني 
في املوسم املاضي. وأشار فاهيروا إلى أن خوض بطولة 
مث����ل كأس القارات ميثل أمرا جديدا حتى بالنس����بة له، 

وقال»لم أكن أحلم حتى مبثل هذا«.

احلبسي وسوار الذهب ضيفا البرنامج مع املستمعني في كأس القارات

»القايلة« تعزي األسرة الرياضية بوفاة جنم األزرق والقادسية فهاد

الفريقني ايطاليا واملكسيك.
ووق���ف مايك عن���د مغرد 
بعبارة »عندم���ا يهتز اجلبل 
اليمنى  بارزال���ي« واجله���ة 
االيطالية ش���به ميتة، وامتد 
احلوار االذاعي بني املستمعني 
والتويتري���ني  واملتصل���ني 
وغيرهم مع املذيع املتألق مايك، 
وتكلموا عن مباراة اس���بانيا 

واوروغواي وسيطرة االسبان 
وفوزهم 1-2.

وجاء ال���دور على مباراة 
تاهيت���ي ونيجيريا، وس���رد 
مايك عنها القليل بني منتخبني، 
االول وافد وضيف شرف على 
البطولة والثاني له تاريخ لكنه 
غير مس���تقر ويسعى للفوز 
الذي سيكون مضمونا له في 

ابناء تاهيتي  حال لم يصنع 
احلدث بتحقي���ق الفوز على 

نسور نيجيريا الكاسرة.
وكانت هناك املوس���يقى 
الرائعة والتقارير املدروس���ة 
واملليئ���ة باحليوية والتجدد 
بأصوات من يعبرون عن تراث 
البلدان املشاركة في  وتاريخ 
البطول���ة،  والتي جاءت من 
املميز للفقرة  القايل���ة  فريق 
الرياضية بقيادة املخرج هاني 
عبدالصم���د واملنفذ مصطفى 
العنزي  زكريا واملعد مشعل 
ومنس���قة االتصاالت فاطمة 
القالف واملذيع »املشعلل« دوما 
الذين يجيدون  مايك مبلتع، 
العمل كفري���ق واحد وبقلب 

واحد وبصوت واحد ايضا.

الحبسي وسوار الذهب ضيفا 
اليوم

يحل حارس مرمى ويغان 
االجنليزي النجم العماني علي 
احلبسي ضيفا على برنامج 
القايلة الرياضية للحديث عن 
مقارنة ب���ني احلراس الثالثة 
جوليو سيزار البرازيل وبوفون 

ايطاليا وكاسياس اسبانيا.
كما سيكون املعلق الرياضي 
في قن���اة اجلزيرة الرياضية 
س���وار الذه���ب ضيف���ا على 
البرنامج، وهو معلق مباراة 
تاهيتي ونيجيريا للحديث عن 

البطولة.
سمير بوسعد  ٭

وكان لعنص���ر املفاج���أة 
الفقرة  الذي حتدث عنه معد 
الرياضية في البرنامج مشعل 
العنزي ه���و اتصال من قلب 
احلدث من مراسل القايلة حسني 
سالم، حيث وضع املستمعني 
في جو احل���دث وصخبه في 
شواطئ كوباكابانا وسمعت 
اص���وات املش���جعني من كال 

الطليان حيويته���م ولعبوا 
بأسلوب جميل هجومي بعيد 
عن مدرس���تهم امام املكسيك 
الفريق القوي، لكن الكلمة كانت 
لبالوتيللي، وقال مايك: لقب 
ايطاليا وعلى  بالوتيللي في 
قناة رايو 1 ب� »ماريوكانا« اسوة 
البرازيل  بامللعب االشهر في 

ماراكانا.

الراحل صاحب االخالق  كان 
احلمي���دة واللعب النظيف؟! 
رحمه اهلل وأس���كنه فسيح 

جنانه.
وع���اد مايك ال���ى متابعة 
الرياضية  القايل���ة  تغطي���ة 
لكأس القارات من خالل سرد 
ما حدث في مب���اراة ايطاليا 
اع���اد فيها  التي  واملكس���يك 

عزى فريق عمل »القايلة 
الرياضية« في حلقة استثنائية 
امس االسرة الرياضية وأسرة 
الالعب املتوفى محمد فهاد جنم 
الوطني  القادسية واملنتخب 
لكرة القدم وذلك بصوت املقرئ 

مشاري العفاسي.
البرنام���ج  وكان لوقف���ة 
ومقدمه مايك في ذكر املرحوم 
ل���ه بال���غ االثر ف���ي نفوس 
الرياضيني واملستمعني كلفتة 
طيب���ة وواجبة على اس���رة 
القايلة القريبة دائما  برنامج 
الكويت بكل  من االحداث في 

تنوعاتها واختالفاتها.
وتلقى ماي���ك اتصاال من 
الذي عزى  املدرب ثامر عناد 
بوفاة املرحوم وذكر محاسنه 
الطيب���ة، حت���ى ان اجلميع 
انتقلوا من االذاعة والبرنامج 
الى الصليبخات حيث مثوى 
الفقي���د االخي���ر ليلقي عليه 
محب���وه واهل���ه واصدقاؤه 
النظ���رة االخيرة عليه رحمه 

اهلل.
ق���ال رئيس  من جهت���ه، 
فريق االعداد نايف النعمة ان 
رحيل فهاد خسارة للرياضيني 
ولزمالئ���ه نظ���را ألخالق���ه 
ومعاملته اجلي���دة واملليئة 

باالحترام رحمه اهلل.
بدوره، قال املخرج سمير 
بوحم���د ان الالع���ب رح���ل 
عن الدنيا لك���ن ذكراه باقية 
فالرياضة اخ���الق، فكيف اذا 

ثامر عناد مشاري العفاسي 

رئيس فريق االعداد نايف النعمة فاطمة القالف وهاني عبدالصمد يتابعان احللقة الراحل محمد فهاد باق في الذاكرة والقلوب 

)هاني الشمري( مايك يندفع بحماسة مع مستمعيه  

احلمود يشيد مبناقب الفقيد
أشاد وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ 

سلمان احلمود مبناقب العب املنتخب الوطني لكرة القدم 
محمد فهاد الذي وافته املنية الليلة املاضية والروح الرياضية 

التي حتلى بها خالل مسيرته الرياضية. 
وأعرب احلمود في تصريح صحافي عن خالص التعازي 

لعائلة الفقيد واالسرة الرياضية الكويتية قاطبة ومحبي كرة 
القدم على وجه اخلصوص داعيا املولى العلي القدير ان 

يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان. 
وقال ان الفقيد الذي مثل املنتخب الوطني وفرق القادسية 
والنصر والصليبيخات عرف بدماثة خلقه وتفانيه باالداء 

وانه ساهم في رفع راية الكويت في احملافل الدولية عالوة 
على حتقيقه العديد من البطوالت واالجنازات الرياضية. 
وفي السياق ذاته قالت وزارة الدولة لشؤون الشباب ان 
الالعب فهاد كان مثاال للعطاء الرياضي واألخالقي طوال 

مسيرته الرياضية. 
وأشادت الوزارة في بيان لها بإجنازات الالعب الرياضية 

حيث فاز مع نادي القادسية بالعديد من األلقاب كما فاز بلقب 
الدوري الكويتي لكرة القدم أربع مرات وكأس ولي العهد 

أربع مرات وكأس األمير مرتني وكأس اخلرافي مرتني وكأس 
اخلليج لألندية مرتني. 

وأعربت الوزارة عن عميق حزنها وأسفها الشديدين لرحيله 
بعد أصابته في إحدى املباريات غير الرسمية بنزيف حاد 
استدعى بقاءه في العناية املركزة ملدة شهر تقريبا حتى 

وافته املنية. 
وتتقدم الوزارة بخالص العزاء واملواساة الى أسرة الفقيد 

متضرعة إلى اهلل العلي القدير أن يلهم ذويه الصبر 
والسلوان وأن يسكنه اهلل فسيح جناته.

تدريبات األصفر قبل كل مباراة 
مهمة ليساند الالعبني ويرفع 
معنوياته���م فمعظم الالعبني 
احلاليني في القادسية يشهدون 
بأن فهاد كان قائدهم في العديد 
من املواجهات الرسمية احمللية 

واخلارجية.
ومنذ وف���اة فهاد تفاعلت 
األوس���اط الرياضية بش���كل 
كبير وعبر اجلميع عن رأيه 
في هذا الالعب من خالل وسائل 
التواصل االجتماعي كان أبرزهم 

مدربه في فريق الصليبخات 
ثامر عناد ومدير الفريق ماجد 
عناد اللذان عبرا عن حزنهما 
الشديد لوفاته وقاال انه دائما 
كان يح���رص عل���ى جتميع 
الالعب���ني وإعطائه���م بعض 
الدينية والدنيوية  النصائح 
وكان جميع الالعبني يحبونه 
ويحترمونه ويعتبرونه مثل 

أخيهم األكبر.
واحلال نفسه ينطبق على 
معظم الالعبني الذين عاصروه 

الصليبخات آخر ناد مثله محمد فهاد محليا


