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أحمد حسين
العب موهوب ميتاز بالطول الفارع والقوة البدنية الهائلة والسرعة الفائقة وااللتحامات القوية واملهارات الفردية الكبيرة بجانب إجادته لضربات الرأس والتسديدات 
القوية بعيدة املدى.. ظهر مع كاظمة املوس�م املاضي وقدم أوراق اعتماده كالعب وس�ط موهوب ومهاجم متميز، وبزغ جنمه أمام القادسية في كأس االحتاد مسجال 
3 أهداف »هاتريك« وتألق مع الس�فير في البطوالت احمللية خالل املوسمني املاضي واحلالي انه ڤييرا الكرة الكويتية ناصر فرج. ويسعى فرج )19 سنة( لقيادة كاظمة 
الستعادة لقب الدوري املمتاز الغائب عن خزائن بطوالت السفير منذ 14 موسما، كما يتمنى املنافسة على باقي البطوالت احمللية خالل املوسم احلالي وفي املواسم 
املقبلة. وفي حواره مع القراء في »ديوانية األنباء« أش�اد ناصر فرج مبدربه الروماني إيلي بالتشي، مؤكدا انه مدرب كفؤ وحازم ولديه خبرة كبيرة وقادر على قيادة كاظمة 
بالفوز بالبطوالت احمللية، كما أشاد بالدور الكبير الذي يبذله مجلس اإلدارة واجلهازان الفني واإلداري في دعم الفريق وحتفيز الالعبني على الفوز بالبطوالت. وحتدث 
فرج عن بدايته في نادي القادسية حيث مارس السباحة والغطس قبل االنضمام لبراعم كرة القدم ثم انتقل ألشبال كاظمة وتألق في فرق املراحل السنية حتى جنح في 

إثبات موهبته املوسم املاضي لينضم للفريق األول، وعبّر فرج عن أحالمه وأمنياته وأجاب عن أسئلة القراء في احلوار التالي:

أكد أن االستهتار وعدم التوفيق وكثرة اإلصابات واإليقافات وتواضع مستوى 
المحترفين األجانب وراء غياب البطوالت عن كاظمة الموسم الماضي

ڤيي�را الكرة الكويتية ناصر فرج: كاظمة قادر على الفوز بالدوري المم��تاز بفضل خبرة وصرامة بالتشي ودعم اإلدارة وطموح الالعبين
ثالثيات متميزة

3 اندية محلية: القادسية، كاظمة والكويت
3 العبني: طارق الشمري، بدر املطوع ووليد علي

3 محترفني: كيتا، ماكينغا وروجيرو
3 مواهب صاعدة: يوس���ف ناص���ر، فهد العنزي 

وطالل فاضل
3 مدربني: محمد ابراهيم، الروماني بالتشي والصربي 

غوران
3 العبني خليجيني: اس���ماعيل مطر، فواز بشير 

وياسر القحطاني
3 العبني عامليني: كاكا، ميس���ي وكريستيانو 

رونالدو
3 اندية عاملية: برشلونة، ارسنال وانتر 

ميالن
3 منتخبات عاملية: البرازيل، اسبانيا 

والبرتغال

على النصر 1-0 والس���املية 
2-1 واليرموك 5-4 والشباب 
القادسية  3-0 وخسرنا من 
3-5 وتعادلنا مع اجلهراء 3-3 
لنتأهل للدور قبل النهائي قبل 
ان نتعرض للخسارة بركالت 
الترجيح م���ن الكويت، ومع 
بداية ال���دوري املمتاز حققنا 
فوزا مس���تحقا ف���ي اجلولة 
التضامن 0-2  أم���ام  األولى 
العربي  ونسعى للفوز على 
في اجلول���ة الثانية اجلمعة 

املقبل.
وأرى ان حظ���وظ كاظمة 
كبي���رة في الف���وز بالدوري 
املمتاز، حيث استفاد الفريق 
من أخطاء املوسم املاضي، كما 
ان مجلس اإلدارة واجلهازين 
الفن���ي واإلداري ال يبخلون 
على الفريق بأي دعم من أجل 
الفوز بالدوري املمتاز الغائب 
عن كاظمة منذ موسم 1995-

1996 كما لدينا طموح كبير في 
املنافسة على الفوز ببطولتي 
كأس صاحب الس���مو األمير 

وكأس سمو ولي العهد.
وما سبب غياب كاظمة عن 
الف��وز بالبط��والت احمللية في 

املواسم املاضية؟
تواضع مستوى احملترفني 
وكثرة اإلصابات واإليقافات 
لالعبني بجانب عدم انسجام 
وتفاه���م امل���درب البرازيلي 
الس���ابق روبرتيني���و م���ع 
الالعب���ني وع���دم التوفي���ق 
واستهتار الالعبني وراء غياب 
البطوالت عن كاظمة في الفترة 

املاضية.

البداية

حم���د املطي���ري: 
احكي لنا عن بدايتك 
وه��ل  الرياضي��ة، 
سبق لك اللعب في 
غير  أخرى  أندية 

كاظمة؟
لعب��������ت 
س�����باح����ة 
غط��س���ا  و
في القادسية 

خالل فت���رة طفولتي قبل ان 
انتقل لبراعم القادس���ية في 
كرة القدم وكان عمري آنذاك 11 
عاما لكني لم أس���تمر ألق����رر 
وقتها البقاء في البيت، وفي 
عام 2004 انضممت لناشئي 
كاظمة حتت 15 سنة قبل ان 
انتقل لفريق الشباب حتت 19 
سنة وحققت مع فرق الناشئني 
والش���باب دوري 17 س���نة 
واملركزين الثاني والثالث في 
الكأس قبل ان يتم تصعيدي 
لالنضم���ام لفريق 19 س���نة 
والفريق األول على يد املدرب 
البرازيلي روبرتينيو املوسم 
املاضي، وكان أول هدف لي مع 
الفريق األول أمام خيطان في 
كأس االحتاد املوسم املاضي 
2-2 واعتز بتسجيلي 3 أهداف 
»هاتريك« في مرمى القادسية 
خ���الل املوس���م احلالي رغم 

اخلسارة 5-3.
س��عد العنزي: هل سبق لك 

اللعب للمنتخبات الوطنية؟
نعم لعبت ألزرق الناشئني 
والشباب وانضممت لألزرق 
األوملبي لكن لظروف عائلية 
اللعب  اعت���ذرت عن  خاصة 
للمنتخب األوملبي في الفترة 
املاضية لكني أسعى للعودة 
ل���ألزرق األوملبي واالنضمام 
الفترة  للمنتخ���ب األول في 

املقبلة.
هل أنت من أسرة رياضية؟

ال أنتمي ألس���رة رياضية 
باستثناء عمي الراحل مبارك 
فرج الذي كان العبا س���ابقا 
في ن���ادي الكوي���ت قبل أن 

يتوفى.
مش��عل الفضلي: من مثلك 

األعلى محليا وعامليا؟
ف���واز بخيت مثلي األعلى 
على املستوى احمللي والفرنسي 
باتريك ڤيي���را مثلي األعلى 

عامليا.
م��ا مرك��زك املفض��ل في 

امللعب؟
مركزي األصلي العب ارتكاز 
لكن امل���درب يكلفني باللعب 
كصانع ألعاب حتت املهاجمني 

وأحيانا كجناح أمين.

أحالم وأمنيات

جمان��ة الفضلي: أنت العب 
موه��وب وأتوق��ع تألق��ك مع 
لألزرق في  كاظمة وانضمامك 
الفت��رة املقبلة، وس��ؤالي عن 

ابرز أحالمك وأمنياتك؟
أحلم بقيادة كاظمة للفوز 
بال���دوري املمت���از بجان���ب 
ل���ألزرق وقيادته  االنضمام 
للمنافسة على الفوز بخليجي 
20 وكأس آسيا بجانب التأهل 

ملونديال البرازيل 2014.
مل��ن حتب أن توجه رس��الة 

شكر؟
الشكر  يش���رفني توجيه 
ملدي���ر الكرة بن���ادي كاظمة 
فواز بخي���ت، وإداري فريق 
19 سنة طالل املرطة، ومدير 
قطاع الناشئني هشام العوضي 
ومدرب فريق 19 س���نة وليد 
نص���ار كما أحب أن أش���كر 
جميع العبي كاظمة وربعي 
وأصدقائي وشكر خاص حق 
الوال���د والوالدة واألهل على 
دعمهم املستمر لي وتشجيعهم 
الدائم، وأمتنى أن أكون عند 
حس���ن ظنهم بي في الفترة 

املقبلة.
املنتخبات  ما  مهدي:  صفية 
التي ترش��حها للتأهل للمربع 

الذهب��ي في موندي��ال جنوب 
وم��ا  املقب��ل،   2010 أفريقي��ا 
الفري��ق الذي ترش��حه للفوز 

بكأس العالم؟
أرشح إسبانيا والبرتغال 
وفرنسا وأملانيا للتأهل للمربع 
الذهبي وأمتنى فوز إسبانيا 

بكأس العالم.
من��ى دش��تي: م��ن أقرب 

الالعبني إليك؟
الفهد  يوسف ناصر وفهد 
وخالد الشمري وولد خالتي 
فواز الدوس���ري األقرب الى 

قلبي.
مل��ن حتب أن تهدي 3 باقات 

ورد؟
يس������عدني توجيه باقة 
الورد األولى للوالد والوالدة، 
الثاني���ة حق ربعي  والباقة 
وأصدقائي والثالثة جلماهير 

كاظمة.
لو فزت بتذكرتني سفر ألي 

البالد ستسافر ومع من؟
أس���افر الى إس���بانيا مع 

صديقي عثمان اخلامت.
كان  عازمي��ة:  قدس��اوية 
كاظم��ة ميثل عقدة للقادس��ية 
قبل س��نوات لكن ف��ي الفترة 
املاضي��ة جن��ح القادس��ية في 
الف��وز على كاظمة وفك العقدة 

ما رأيك في ذلك؟
القادسية فريق كبير يضم 
أفضل الالعب���ني احملل���يني 
بجانب احملترف���ني اصحاب 
املس���توى املتمي���ز، بين���ما 
يعاني كاظمة م���ن الره���بة 
الكبيرة بس���بب  الفرق  امام 
قلة اخلبرة وتواضع مستوى 
احملترفني مما ادى لتعرضنا 
للخسارة لكن لدينا اآلن مدرب 
رائع »ايلي بالتشي« والعبني 
اعادة  موهوبني قادرين على 
العقدة مرة اخرى في الفترة 

املقبلة.
لو جاءك ع��رض انتقال من 
القادس��ية والعرب��ي والكويت 

ألي االندية تفضل االنتقال؟
افض���ل االنتقال للعب مع 
الكويت في حالة موافقة كاظمة 

على انتقالي.

الهاج���ري، حمد  خال���د 
الفضلي،  املطيري، مشعل 
س���عد العن���زي، جمان���ة 
الفضلي، صفية مهدي، منى 
دشتي، قدساوية عازمية، 
الرشيدي، عبداهلل  فيصل 

العدوان���ي، بوعبدالعزيز، 
شيخة اخلالدي، مرمي العنزي، 

سالم الش���مري، عاشقة كاظمة 
وسهام احلسني.

المتصلون

بدأت مس�يرتي في الس�باحة بالقادس�ية ثم انضممت لبراعم كرة القدم قبل أن أنتقل لكاظمة
أعت�ز بتس�جيل »هاتري�ك« ف�ي مرم�ى القادس�ية.. وإح�راز 6 أه�داف ف�ي كأس االتح�اد

البطاقة الشخصية
االسم: ناصر علي سعد 

فرج
املي����الد: 24  تاري����خ 

سبتمبر 1990
املهنة: طال����ب بكلية 

الدراسات التجارية
احلال����ة االجتماعية: 

أعزب
السكن: قرطبة

E-mail:t.ace_90@
hotmail.com

ناصر فرج يواصل تألقه مع كاظمة في البطوالت احمللية

أنا من أشد  الهاجري:  خالد 
املعجبني مبوهبتك وأرش��حك 
للتألق مع كاظمة واالنضمام 
الفت��رة  ف��ي  ل��ألزرق 
لك  وس��ؤالي  املقبل��ة، 
كاظمة  حظ��وظ  عن 
في املنافس��ة على 
بالبطوالت  الفوز 
خالل  احمللي��ة 
املوسم احلالي؟
اس����ت�ع�د 
بقوة  كاظمة 
خالل معسكر 
القاهرة وأدى 
الفريق مباريات 
جتريبية قوية 
س���اهمت ف���ي 
ارتفاع مستوى 
وجنح  الالعبني، 
املدرب الروماني 
ايلي بالتشي 
في حتقيق 
االنس���جام 
والتفاه���م 
والتراب���ط 
جميع  ب���ني 
الالعبي������ن 
واحملترفني، 
وظهر كاظمة 
ى  مبس���تو
جيد في كأس 
 ، د حت���ا ال ا
حي���ث فزنا 




