
عماد غازي

يشمل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد برعايته وحضوره املباراة النهائية 
ال��ت��ي ت��ق��ام على ك��أس س��م��وه ب��ن فريقي 
نادي الكويت ونادي القادسية في الساعة 
اخلامسة والنصف مساء اليوم االثنن على 

استاد الشيخ جابر األحمد الدولي.
وت��ت��ج��ه األن��ظ��ار ص���وب اس��ت��اد جابر 
ال���دول���ي، ح��ي��ث س��ت��ك��ون جماهير ال��ك��رة 
الكويتية على م��وع��د م��ع قمة ن��اري��ة بن 

الكويت والقادسية في نهائي ك��أس سمو 
ولي العهد.

وسبق للقادسية ان حصد لقب الكأس 
في 8 مناسبات، في صدارة الفرق املتوجة 
باللقب، فيما فاز الكويت بالبطولة 5 مرات، 
في املركز الثالث بن األندية املتّوجة، ويأتي 
العربي في الوصافة برصيد 7 بطوالت، 

والساملية ببطولتن، وكاظمة مرة واحدة.
 وج��اء صعود الكويت والقادسية الى 
املباراة النهائية بجدارة، فاألصفر تصدر 

املجموعة االولى، برصيد 16 نقطة، ثم فاز 
على الساملية 4 / صفر في نصف النهائي.

وع��ل��ى خطى ال��ق��ادس��ي��ة ص��ار الكويت 
في األدوار التمهيدية وتصدر املجموعة 
الثانية، برصيد 17 نقطة، وفي الدور قبل 
النهائي فاز على اجلهراء 5/ صفر، ليضرب 

موعدا مع القادسية في النهائي .
وت��ش��ه��د ص��ف��وف ال��ف��ري��ق��ن ال��ك��وي��ت 
والقادسية، حالة كبيرة م��ن اجلاهزية؛ 
فالصفوف شبه مكتملة، باستثناء عامر 

املعتوق في الفريق األصفر، فيما استعاد 
الكويت الذي دخل في معسكر مغلق، جميع 
مصابيه، ال سيما الورقة الرابحة عبدالهادي 
خميس، وال��ذي غاب عن مواجهة ال��دوري 

األخيرة.
وضم القادسية البرازيلي ديفيد سيلفا، 
واالرجنتيني بالنكو، وهو ما يعتبر اضافة 
كبيرة للفريق، ستخدم اجلهاز الفني في 

اختيار توليفة الفريق، ملواجهة الكويت.
وت��ض��م تشكيلة ال��ق��ادس��ي��ة احل���ارس 

احمد الفضلي، وض��اري سعيد، ومساعد 
ن��دا، وخ��ال��د اب��راه��ي��م، وخ��ال��د القحطاني 
في ال��دف��اع، وف��ي ال��وس��ط، صالح الشيخ، 
وأحمد الظفيري، ورضا هاني، وعبدالعزيز 
املشعان، وفي الهجوم بدر املطوع، وسيلفا.

ومن املتوقع أن يركن القادسية للحذر 
الدفاعي، للحد من خطورة جمعة سعيد، 
وعبدالهادي خميس، على ان يكون بدر 

املطوع، محور صناعة اللعب في القادسية.
وف���ي ال��ك��وي��ت اس��ت��ق��ر امل����درب محمد 

عبد الله، على تشكيل امل��ب��اراة النهائية ، 
باالعتماد على مصعب الكندري في حراسة 
امل��رم��ى، و فهد ال��ه��اج��ري، وحسن حاكم، 

وعادل أرحيلي، وفهد عوض في الدفاع.
وفي الوسط، فهد العنزي، ومحمد كمارا، 
وي��وس��ف اخل��ب��ي��زي، وط���الل ج���ازع، وفي 
الهجوم جمعة سعيد، وعبدالهادي خميس.

وي����درك ع��ب��دال��ل��ه ان م��راق��ب��ة مفاتيح 
اللعب في القادسية، ال سيما بدر املطوع، 

والبرازيلي سيلفا، مفتاح تفوق فريقه.

لقطة من مباراة السوبر التي جمعت بن الكويت والقادسية
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ريال مدريد وبرشلونة 
األع������ل������ى دخ��������ال ع��ل��ى 
م����س����ت����وى ك�������رة ال����ق����دم 
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احلساوي: مفاجآت وجوائز  قيمة 
في انتظار اجلماهير

أعرب رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة شؤون االحتاد 
الكويتي لكرة ال��ق��دم ف��واز احل��س��اوي ع��ن سعادته 
واعتزازه برعاية وحضور  سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد مساء اليوم االثنن إذ أن رعايته الكرمية 
وتشريفه باحلضور جتسيد للعالقة ب��ن القيادة 

الرشيدة وأسرة كرة القدم.
وش��دد احل��س��اوي على أن��ه ليس هناك خاسر في 
املواجهة النهائية التي ستجمع القادسية مع الكويت، 
مؤكدا أن اجلميع فائزين بشرف مصافحة سمو ولي 
العهد.  وأشاد احلساوي بالدعم الالمحدود لقيادتنا 
الرشيدة متمثلة في سمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف األحمد للرياضة 
الكويتية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، ولوال 
هذا الدعم واملساندة ما حققت الرياضة وك��رة القدم 

اجنازاتهما.
ورحب احلساوي بسمو ولي العهد وكبار رجاالت 
الدولة الذين ستتشرف أسرة كرة القدم بحضورهم في 
املقصورة األميرية باستاد جابر، مؤكدا أن احلضور 
الكرمي  مينح اجلميع دفعة معنوية هائلة لتقدمي كل 
ما في جعبتهم س��واء فيما يخص األم��ور التنظيمية 

ل��الحت��اد الكويتي لكرة ال��ق��دم واجل��ه��ات احلكومية 
املعنية أو العبي الفريقن الذي سيتنافسون بشرف 

للفوز بلقب البطولة الغالية.
واخ��ت��ت��م رئ��ي��س االحت���اد ك��الم��ه م��ش��ددا على أن 
اجلماهير التي ستحضر اللقاء من مدرجات استاد 
جابر الدولي ستكون على موعد مع املفاجآت واملتمثلة 
في اجل��وائ��ز القيمة التي ستحصل عليها من خالل 
السحب العلني، أو فيما يخص توفير جميع متطلباتها 

في االستاد بطريقة تواكب التطور احلديث لكرة القدم.

فواز احلساوي

رفع مدربا الكويت والقادسية شعار االحترام، 
لقدرات بعضهما قبل مواجهتهما املرتقبة املقررة 

اليوم في نهائي كأس سمو ولي العهد.
وقال مدرب الكويت محمد عبد الله، خالل املؤمتر 
الصحفي ال��ذي عقد أمس األح��د، في استاد جابر، 
إن القادسية فريق كبير، ومواجهته دائما ما تكون 

صعبة، حتى من دون االستعانة مبحترفن.
وأض��اف عبد الله، أن فريقه جاهز دون غيابات 
ملواجهة القادسية، متمنيا أن تخرج امل��ب��اراة، مبا 

يليق مبستوى الفريقن، والكرة الكويتية.
أما قائد نادي الكويت  جراح العتيقي، فقد أثنى 

على نادي القادسية الغني عن التعريف بالعبيه 
وجماهيره، مشيرا إلى أن  املباراة ستكون صعبة 

على الطرفن.
م��ن جانبه اعتبر ال��ك��روات��ي دال��ي��ب��ور، م��درب 
القادسية، أن مواجهة الكويت والقادسية خارج 

نطاق التوقعات.
م��درب األصفر داليبور أب��دى احترامه الشديد 
خلصمه نادي الكويت، مؤكدا ثقته املطلقة بجميع 
عناصر فريقه ال� 18 الذين هم على قدر املسؤولية 

ويخوضون جميع املباريات مبنزلة النهائي.
وك��ش��ف دال��ي��ب��ور، أن االع��ت��م��اد على احملترف 

األرجنيتني اجلديد بالنكو، أمر صعب، خصوصا 
من بداية املباراة، فيما فرص احملترف اآلخر سيلفا 
قائمة، كونه خ��اض م��ب��اراة سابقة م��ع الفريق، 

وتدرب بصورة أفضل.
وطالب العب القادسية أحمد الرياحي اجلمهور 
القدساوي الوفي باحلضور بكثافة في مدرجات 
استاد جابر، ووعدهم بتقدمي املستوى الذي يليق 

بشعار القلعة الصفراء.
يذكر أن القادسية تأهل إل��ى امل��ب��اراة النهائية 
بفوزه على الساملية برباعية، فيما صعد الكويت 

بعد انتصاره بخماسية على اجلهراء.

احترام قدرات املنافس شعار مدربي األصفر 
واألبيض في املباراة النهائية

الرياحي ودالبيور ومحمد عبدالله والعتيقي في صورة جماعية بعد املؤمتر الصحافي أمس
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الرياحي: أمتنى من 
ج��م��ه��ور  ال��ق��ادس��ي��ة 
احل�������ض�������ور  مل���������ؤازرة 
ال����ف����ري����ق ون���ع���ده���م 
ب�����ت�����ق�����دمي م���س���ت���وى 

يليق بشعار النادي

م��ح��م��د ع��ب��د ال��ل��ه: 
ال����ق����ادس����ي����ة ف���ري���ق 
ك��ب��ي��ر.. وم��واج��ه��ت��ه 

دائما صعبة

ج���������راح ال���ع���ت���ي���ق���ي: 
امل���������ب���������اراة س���ت���ك���ون 
ص�����������ع�����������ب�����������ة ع�������ل�������ى 

الطرفني

دالبيور: أثق بالعبي القادسية ونخوض جميع مبارياتنا كنهائيات

قمة نارية بني الكويت والقادسية في نهائي كأس سمو ولي العهد

ختام مميز لبطولة الكويت اخلامسة جلمال اخليل العربية
اختتمت بطولة ال��ك��وي��ت اخلامسة 
جلمال اخليل العربية األصيلة املنتجة 
محليا فعالياتها بتتويج املرابط الفائزة 
بفوارق ضئيلة تظهر مدى جمال اخليول 
الكويتية املشاركة وعددها 215 جوادا 

ميثلون 97 مربطا ومربيا كويتيا.
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س اللجنة املنظمة 
للبطولة محمد اخلميس لوكالة األنباء 
الكويتية »كونا« عقب ختام املنافسات 
مساء السبت إن البطولة متيزت بتقارب 
مستويات اخليل املشاركة بدليل أن األدوار 

النهائية حسمت بفوارق ضئيلة.
وأكد اخلميس أن استمرار هذه البطولة 
للعام اخلامس على التوالي أسهم في إبراز 
اخليل احمللية وتشجيع املربن الكويتين 
على اإلنتاج دون االعتماد على االستيراد 
مضيفا أن اللجنة املنظمة قامت بتكرمي 
عدد من مزارع اخليل الكويتية التي حققت 
نتائج مميزة على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي بخيل منتجة محليا.
وثمن رعاية سمو الشيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح رئيس مجلس ال���وزراء 
للبطولة والتي كان لها الفضل في مواصلة 

مسيرة النجاح للعام اخلامس على التوالي 
منوها بدور مركز اجلواد العربي ومربي 
اخل��ي��ل الكويتين ب��إجن��اح ه��ذا امللتقى 

التراثي الكبير.
وكانت اللجنة املنظمة للبطولة توجت 
»مربط امل��ي« بجائزة »املزرعة الرائدة« 
لنتائجه املميزة في املنافسات التي أقيمت 
ف��ي م��ي��دان »بيت ال��ع��رب« التابع ملركز 
اجلواد العربي واستمرت ثالثة أيام وسط 
مستوى جمالي ع��ال م��ن معظم اخليل 

املشاركة.
وف��از »م��رب��ط األص��اي��ل« ملالكه خالد 
النغيمشي مبنافسات »أج��م��ل ف��رس« 
و»أجمل فحل« للخيل من أرب��ع سنوات 
وأكثر بعد إح��راز الفرس »غبرا أصايل« 
واجل��واد »أصايل شمال« للمرتبة األولى 

في الدور النهائي للبطولة.
ون���ال »م��رب��ط ال����واوان« ملالكه علي 
ال����واوان لقب مسابقة »أج��م��ل مهرة« 
لألعمار من سنة إلى ثالث سنوات بعد 
ف��وز امل��ه��رة »منيفة ال����واوان« باملركز 
األول في حن ذهبت جائزة »أجمل مهر« 
ولنفس األعمار للمربي محمد الغمالس 

بعد ف��وز املهر »جواهر غ��ازي« باملركز 
األول.

وكانت بطولة الكويت اخلامسة جلمال 
اخليل العربية االصيلة املنتجة محليا 
انطلقت يوم اخلميس املاضي مبشاركة 
واس��ع��ة بلغت 215 ج���وادا ميثلون 97 

مربطا ومربيا كويتيا.
وتعد فكرة إقامة منافسات البطولة 
مبادرة شبابية من عدد من هواة ومربي 
اخل��ي��ل الكويتين ل��دع��م تربية اخليل 
العربية االصيلة بالبالد السيما من املواليد 

احمللية. 

جانب من الفعاليات اخلتامية


