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ــاوية عازمية: معجبة فيك   قدس
وأرشحك للتألق في املوسم الكروي 
ــبب غياب  ــؤالي ما س ــد وس اجلدي
ــم  ــوالت عن كاظمة في املواس البط

املاضية؟
  تواضــــع مســــتوى احملترفني 
العمانيني  الالعبــــني  وخصوصا 
الذيــــن لم يعطوا كل ما لديهم من 
امكانيات مثل عطائهم مع منتخب 
عمان بجانب عدم االستقرار 
الفني وتواضع مستوى 
املدرب البرازيلي السابق 
وكثرة  روبرتينيــــو، 
االصابات والغيابات 
الذي  التوفيق  وعدم 
صادفنـــــا املوســــم 
املاضي كل ذلك أدى 
الى غياب البطوالت 

عن كاظمة.
  ما حظوظ كاظمة 
ببطوالت  ــوز  الف في 
الكـــروي  ــــم  املوس

اجلديد؟
  حظوظنــــا كبيرة 
فــــي اســــتعادة نغمة 
االنتصارات، والبطوالت 
آتية بفضل التعاقدات 
اجلديدة، حيث اعتقد 
ان انضمام احملترفني 
البرازيليني ساندرو 
وفيريرا  وساالس 
ميثــــل  وتياغــــو 
اضافة قوية لكاظمة 
بجانب التعاقد مع 
مدرب كــــفء في 
حجــــم الروماني 
بالتشي، كما ان 
ادارة كاظمــــة 
لــــم تقصر مع 
الفريق فـي أي 
دعم ومعسكرات 
خارجيــــة مـن 
اجـــــل العودة 
للمنافسة على 
الفـوز بجميـع 
البطـــــــوالت 
احملليـــــــــــة 
فــــي املوســــم 

اجلديد.
  حسني العلـي: 
ــة  كيف ترى املنافس
بني القادسية والكويت والعربي 
ــى الفوز بالبطوالت  وكاظمة عل

احمللية في املوسم اجلديد؟

  جنحــــت أنديتنــــا احمللية في 
تدعيم صفوفهــــا بصفقات جيدة 
ومحترفني على مســــتوى كبير، 
وأرى ان الصراع سيكون رباعيا بني 
القادسية والكويت والعربي وكاظمة 
للفوز بالبطوالت احمللية لكني أؤكد 
ان كاظمة سيفوز ببطولتني على 
األقل وال عزاء للقادسية والعربي 

والكويت.
  فهد املطوع: ما الدور الذي لعبه 
شقيقك شهاب في صقل موهبتك؟

  منذ وفاة والــــدي وأنا أعتبر 
شــــهاب والدي وتأثرت بخبرته 
وموهبته واستفدت كثيرا من دعمه 
وتشجيعه ولكني ال أقلده حيث ان 

لكل منا شخصيته املستقلة.
  هل تألق نواف اخلالدي ميثل لك 

عقبة في حراسة مرمى األزرق؟
  نواف اخلالدي من أفضل احلراس 
احملليني واعتبر ان املنافسة معه 
متثل حتديا كبيرا واعتقد ان البقاء 

لألفضل في الفترة املقبلة.
ــل  ــن أفض ــزي: م ــة العن   فاطم
ــني من وجهة  ــراس املرمى احمللي ح
ــن أفضل الالعبني الذين  نظرك، وم

تألقوا املوسم املاضي؟
  شهاب كنكوني ونواف اخلالدي 
ومحمد الصالل أفضل حراس املرمى 
احملليــــني، وبدر املطــــوع ومحمد 
جراغ ويوسف ناصر ابرز الالعبني 
الذين قدموا مستوى رائعا املوسم 

املاضي.
  أحالم الهاجري: ما ابرز املباريات 
التي شاركت فيها مع األزرق وكيف 

ــني نواف  ــة بينك وب ــرى املنافس ت
ــد الفضلي ومحمد  ــدي واحم اخلال
الصالل على حراسة مرمى منتخبنا 

الوطني؟
  شاركت مع األزرق أمام ايران 
في اعتزال جاسم الهويدي وامام 
ڤيتنام وكنت ضمن قائمة املنتخب 
في «خليجي ١٩» وكذلك في مباراة 
استراليا، وبالنسبة للمنافسة مع 
اخلالدي والفضلي والصالل فهي 
جيدة والبقــــاء لألقوى واألفضل 
للدفاع عن مرمى األزرق في الفترة 

املقبلة.
  يوسف اخلالدي: ما أبرز احالمك 

وأمنياتك املقبلة؟
  أحلــــم بقيادة كاظمــــة للفوز 
بالدوري املمتاز، كما أمتنى قيادة 
األزرق للفوز بكأس «خليجي ٢٠» 
املقبلــــة باليمن بجانب االحتراف 
اخلارجي وعلى اجلانب الشخصي 
أســــعى إلنهاء دراستي اجلامعية 
الدراســــات االســــالمية  بكليــــة 
بنجاح مــــن اجل العمل في مجال 

التدريس.
  مشعل الفضلي: ما أبرز عروض 
ــت عليك وهل  ــال التي عرض االنتق

تفكر في االحتراف اخلارجي؟
  لم أشــــارك مــــع الفريق األول 
لكاظمة ســــوى املوســــم املاضي، 
ولم يأتني أي عروض انتقال بعد 
«تو الناس»، وبالنسبة لالحتراف 
اخلارجي «ليش ال» حيث سأبذل 
قصارى جهدي للظهور مبستوى 
متميز من اجــــل االحتراف بأحد 

 بـدأت مسـيـرتــي 
قبل  القـوى  ألعـاب  فـي 
كاظمة ألشـبال  انضمامي 

 كاظمة عائد لالنتصارات 
والبطوالت آتيـة وال عــزاء 
للقادسية والكويت والعربي

 شاركت مع األزرق أمام إيران وڤيتنام وأحلم بالفوز بـ «خليجي ٢٠» 

 شهاب مثلي األعلى واسـتفدت كثيرًا من خبرته وتشجيعه لي

 أحمد حسين

  يعتبر حارس مرمى منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي كاظمة حسـني كنكوني أحد أبرز الالعبني الصاعدين بسرعة الصاروخ 
لعرش النجومية وأفضل املواهب الواعدة واملبشرة باخلير في البطوالت احمللية بعدما جنح في الذود عن مرمى كاظمة ببسالة 

املوسـم املاضي، مما أهله لالنضمام لألزرق رغم ان عمره لم يتجاوز الـ ٢٠ عاما لكنه جنح في اثبات جدارته وتأكيد موهبته 
الكبيرة في البطوالت احمللية املوسم املاضي.

  ويسير حسني على خطى شقيقه األكبر شهاب كنكوني في مركز حراسة املرمى، حيث ميتلك احلارس الصاعد نفس موهبة 
وامكانيات حارس النادي العربي املخضرم لدرجة انهما شـاركا معا وكانا يتنافسان على حراسة مرمى الفريق األول لكاظمة وفي 

قائمة األزرق خالل بطولة «خليجي ١٩» املاضية في عمان لدرجة انهما تقاسما الغرفة خالل معسكر املنتخب رغم فارق 
السن الكبير بني شهاب (٢٨ سنة) وحسني (٢٠ سنة) إال ان املوهبة الكبيرة التي ميتلكاها قادتهما 

للمنافسة على الدفاع عن عرين ومرمى األزرق.
  وأكد عنكبوت كاظمة حسـني كنكوني خالل تواجده في ديوانية «األنباء» انه يسعى 

لتثبيت أقدامه في تشـكيلة كاظمة األساسية واملشـاركة مع األزرق في البطوالت 
الدولية، وأعرب عن سعادته باملستوى الرائع الذي ظهر به املوسم املاضي.

  وأشـاد بالدور الكبير الذي بذله شقيقه شهاب في مساندته وتطوير مهاراته، 
كما أشاد بجميع املدربني الذين اشرفوا على تدريبه وصقل موهبته.

  وحتدث كنكوني عن بدايته كالعب ألعاب قوى في الساملية قبل انضمامه 
لكاظمة كما عّبر عن أحالمه وأمنياته في املوسم الكروي اجلديد، وأجاب عن 

أسئلة القراء خالل احلوار التالي: 

 حسني كنكوني تألق مع كاظمة في البطوالت احمللية املوسم املاضي

 حسني مع شقيقه األكبر ومثله األعلى شهاب كنكوني في تدريبات األزرق

 أعرب عن سعادته بالتواجد في «الديوانية» والرد على أسئلة القراء  

 «العنكبوت» حسين كنكوني:
  البقاء لألقوى واألفضل

  في حراسة مرمى األزرق والسفير

 الزمالء مبارك اخلالدي وأحمد حسني وعبدالعزيز جاسم مع حسني كنكوني في لقطة تذكارية
 التألق في التدريبات فرصة ملشاركة كنكوني مع كاظمة 

األنديــــة اخلليجيــــة الكبيرة في 
املستقبل القريب.

  ناشد السوري: في البداية أحب 
ــيد بتلميذي حسني كنكوني،  أن أش
ــة  ــا له في مدرس حيث كنت مدرس
ــة، وكان مثاال رائعا  الثانوي القرين 
للطالب املتميز والالعب اخللوق واهللا 
ــبق ان توقعت  يكثر من امثاله، وس
له التألق في املالعب بفضل التزامه 
وأخالقه، وسؤالي ماذا ينقص الكرة 
ــتوى اللعبة  الكويتية للنهوض مبس

وتطوير أداء الالعبني؟
  مشكور استاذ ناشد وأمتنى لك 
التوفيق، وبالنسبة لألشياء التي 
تنقص الكرة الكويتية اعتقد اننا 
في حاجة الى بناء منشآت رياضية 
جديدة وتطبيق االحتراف الكامل 
واالهتمام بالناشئني والتعاقد مع 

مدربني عامليني.

  البداية

ــت  ــف كان ــدي: كي ــة مه   صفي
بدايتك مع كرة القدم وهل سبق لك 
ــاركة في ألعاب أخرى أو اللعب  املش

في أندية أخرى غير كاظمة؟
الرياضية    بــــدأت مســــيرتي 
كالعــــب ألعــــاب قوى فــــي نادي 
الساملية، وشاركت في البطوالت 
احمللية في الوثب العالي والطويل 
وسباقات ٤×١٠٠ متر تتابع لدرجة 
انه مت اختياري لتمثيل منتخبنا 
الوطني أللعاب القوى لكني رفضت 
مفضال االنضمــــام لبراعم كاظمة 
في كرة القدم موســــم ١٩٩٨/١٩٩٧ 

 اختار ضيف الديوانية حسني كنكوني التشكيلة 
املثالية للمنتخب الوطني لكرة القدم والتي تضم 
أفضل الالعبني في البطوالت احمللية وتضم تشكيلة 
األزرق شهاب كنكوني في حراسة املرمى وأحمد 
العيدان وخالد الشمري ومساعد ندا ويعقوب الطاهر 
في الدفاع، وطالل نايف وفهد العنزي ووليد علي 
ومحمد جراغ في وســـط امللعب، ويوسف ناصر 

وبدر املطوع في الهجوم.
  ويفضل كنكوني اللعب بطريقة ٤ ـ ٤ ـ ٢ وأكد 
ان هذه التشكيلة قادرة على حتقيق أفضل النتائج 

في البطوالت اخلارجية. 
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