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رئيس نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق ورئيس جهاز الكرة مرزوق الغامن يتوسطان أبطال دوري الناشئني احتفاال بالتتويج باللقب

مدرب والعبو فريق 17 سنة في نادي الكويت أبطال دوري الناشئين:

التخطيط اإلداري الناجح ودعم المرزوق سّر فوز
 »العميد« بالدوري.. وطموحنا التتويج بكأس االتحاد

 مدي��ر الكرة بن��ادي الكويت ع��ادل عقلة: في 
البداية أح��ب أن أش��يد باملدرب الوطن��ي املتميز 
خالد احمد وأبطال دوري الناش��ئني عبداهلل العمار 
وش��ريدة الشريدة وفواز العسعوسي، وأبارك لهم 
على االجن��از ومنها لألعلى، وأق��ول للكابنت خالد 
بذلت مجه��ودا كبيرا وصار لك 4 س��نوات حتقق 
بط��والت، وأمتنى وجودك وتألقك مع فرق املراحل 
الس��نية التي تك��ون نواة لظهور جن��وم جدد في 

الفريق األول.
 خالد أحمد: أشكر الكابنت عادل عقلة على التهنئة 
واإلشادة، وشرف كبير لنا مداخلته، ودائما ما يعطينا 
الكابنت عادل دفعة معنوية كبيرة، وأحب أن أش����يد 
مبجهوداته مع الفريق األول، وأؤكد ان عادل عقلة من 
املتابعني جلميع فرق املراحل السنية ويعرف جميع 
الالعبني ويحفزهم لتقدمي األفضل، وأمتنى انضمام 
جميع العناصر للفريق األول في املستقبل القريب.

دعم وتشجيع اإلدارة

 ج��راح العنزي: أبارك لك��م على الفوز بدوري 
الناش��ئني وأمتنى حصولكم على كأس االحتاد في 
األيام املقبلة وسؤالي للمدرب الكفء واملتميز خالد 

أحمد ملن حتب أن توجه رسالة شكر؟
 خالد أحمد: يشرفني توجيه الشكر لرئيس نادي 
الكويت عبدالعزيز املرزوق ونائبه خالد الغامن وأمني 
الصندوق فهد الغامن وجميع أعضاء مجلس االدارة 
على الدعم واملس����اندة طيلة الفترة املاضية، وأهدي 
الفوز بدوري الناشئني لإلدارة احملترفة والواعية في 
نادي الكويت حيث لم تقصر االدارة في اي دعم مادي 
للنهوض مبستوى فرق املراحل السنية وأنفقت األموال 
في اقامة معسكرين خارجيني في هنغاريا والقاهرة 
مما أدى لتطور املس����توى واألداء واحتكاك الالعبني 
بفرق خارجية، وأحب ان أشكر مدير قطاع الناشئني 
بنادي الكويت مب����ارك عبدالعزيز ومدير الكرة فهد 
الغامن، واملدير الفني احمد عبداحلميد، وكذلك مدرب 
فريق 19 راشد بديح ومساعده عادل فاضل، ومدرب 
فريق 15 سنة عبداحلميد العسعوسي ومساعده وليد 
سعود، وشكر خاص ملساعدي في فريق 17 سنة عبداهلل 
العازمي وكذلك جميع أفراد اجلهاز اإلداري وخصوصا 
مشرفي قطاع الناشئني وخصوصا مشرف فريق 17 
سنة يوسف الفهيد والشكر موصول جلماهير نادي 
الكويت والقائمني على منتدى نادي الكويت وكل من 

ساندنا وشجعنا في الفترة املاضية.
 ما الس��ر في الفوز بدوري الناشئني والشباب 

وتفوق فرق املراحل السنية في نادي الكويت؟
 خالد أحمد: الس����ر في التخطيط االداري الناجح 
واالدارة احملترفة والواعية التي ساهمت في النهوض 
مبستوى جميع فرق املراحل السنية وحصلنا على 
كأس التفوق الرياض����ي )22 نقطة( كأول ناد محلي 

يحقق هذه الطفرة.

11 سنة مدرب

 مبارك الفودري: أحب أن أشيد باملدرب الوطني 
خالد أحمد وأمتنى له التوفيق، سؤالي للكابنت خالد 
عن بدايته كالعب ومس��يرته كمدرب لفرق املراحل 

السنية؟
 خالد أحمد: كنت العب كرة قدم س����ابقا في نادي 
خيطان وانضممت ألزرق الشباب سنة 1986 قبل أن 
أنضم ل����أزرق عام 1992، ومت اختياري ضمن فريق 
جريدة »األنباء« ألفضل الالعبني احملليني في الدوري 
عام 1995 قبل اعتزالي كالعب واجتاهي للعمل كمدرب 
م����ع براعم كرة القدم في خيط����ان )عامني(، وبراعم 
النصر )3 سنوات(، قبل االنتقال لفرق املراحل السنية 
)أشبال وناش����ئني( في نادي الكويت منذ 6 سنوات 
وعملت باملنتخب )عامني( اي ان مسيرتي التدريبية 

تصل الى 11 عاما.
 عثمان املسعود: ما رأيك في امكانيات وقدرات 

املدرب الوطني مقارنة باملدرب األجنبي؟
 خالد أحمد: أحب أن أشيد بامكانيات وقدرات املدرب 
الوطني العالية، وأشيد بجميع املدربني الوطنيني ألنهم 
يتعرضون للظلم من اجلميع مقارنة باملدربني األجانب، 
ولأسف بعض ادارات األندية احمللية ال تضع ثقتها 
في املدرب الوطن����ي بينما جند ان اغلب املدربني في 
مصر على س����بيل املثال وطنيون ومتميزون حققوا 
اجنازات عديدة وتفوقوا على املدربني األجانب لذلك 
أناشد ادارات األندية احمللية مبنح الفرصة للمدربني 
الوطنيني الثبات كفاءتهم وقدراتهم على قيادة األندية 

احمللية والتفوق على املدربني األجانب.
 مس��اعد مدرب فريق 17 س��نة بنادي الكويت 
عبداهلل العازمي: أحب أن أشيد بالكابنت خالد أحمد 
وأؤك��د ان��ه اخ وصديق عزيز عل��ى قلبي، ومثاال 
يحت��ذى به م��ن قبل جمي��ع املدرب��ني الوطنيني، 
وتش��رفت بالعمل بجواره واالس��تفادة من خبرته 
وأعتبره مثال أعلى بالنس��بة ل��ي، وأمتنى له مزيدا 
م��ن االجنازات كما أحب ان أش��يد بالالعبني الذين 
قدموا جهدا كبي��را وما قصروا ونالوا البطولة عن 

جدارة واستحقاق.
 خالد أحمد: مشكور بوسعود على جهودك معنا 
وأنت من املدربني املجتهدين واملتميزين وأتش����رف 
بالعمل معك وتزكيتك للعمل بجواري في نادي الكويت 
وكنت على قدر املسؤولية واجلميع يشيد فيك وأمتنى 
عودتك معي في الفترة املقبلة بعد احلادث العارض 

الذي تعرضت له.
 أمينة اخلالدي: س��ؤالي للكابنت خالد عن أبرز 
املدرب��ني الوطني��ني الذين حققوا نتائ��ج طيبة في 

الفترة املاضية؟
 خالد أحمد: يعجبني املدرب الوطني املتميز محمد 
ابراهيم وكذلك علي الشمري )النصر( ومحمد الهاجري 
)الفحيحيل( وعبداحلميد العسعوسي )فريق 15 سنة 
الكويت( وأحمد عبداحلميد )مساعد صالح زكريا( في 

اليرموك، وماهر الشمري ومحمد الهاجري.
 لطيفة العنزي: س��ؤالي للكابنت خالد احمد 
هل انت من اسرة رياضية؟ ومن مثلك األعلى 

كالعب سابق ومدرب حالي؟
 خالد أحمد: اخوي الكبير محمد اخلميس 
علمني كرة القدم واخوي علي اخلميس شاعر، 
وابن خالتي احمد عبداحلميد رفيق دربي في 

كرة القدم، وبالنسبة ملثلي األعلى كالعب فكان 
األسطورة وامللك فيصل الدخيل وكمدرب يعجبني 

املدرب املصري مجدي سالم )خيطان( والوطني 
محمد ابراهيم وعلي الشمري وصالح زكريا، 

وعلى املستوى العاملي يعجبني 

املدرب البرتغالي الرائع جوزيه مورينيو.
 أن��ور راش��د: أحب أن أش��يد مب��درب فريق 
الناشئني بنادي الكويت خالد احمد وأبارك لالعبني 
عل��ى الفوز بالدوري وس��ؤالي للكاب��نت خالد عن 

الدراسات والدورات التدريبية التي حصل عليها؟
 خالد أحمد: حصلت على دورة تنشيطية وليسن 
ايه وبي وسي في التدريب، وشاركت في دورة املدارس 
كمساعد مدرب مع الكابنت عبداحلميد احمد كما شاركت 
مع منتخب البراعم في مهرجان آسيا في دورة البراعم 

.2004/2003
 وم��ا أحالم��ك وطموحاتك؟ وه��ل ترغب في 

تدريب فرق الدرجة األولى؟
 خالد أحمد: طموحي كبير وليس له حدود ولكني 
غي����ر متعجل ومرتاح مع فريق الناش����ئني في نادي 
الكويت ولدي عرض تدريب خارجي للموسم املقبل 
وأمتنى أن أكون أول مدرب كويتي ُيدرب خارج الكويت 

في املستقبل القريب ان شاء اهلل.
 بوعبدالعزيز: سؤالي لقائد فريق 17 سنة عبداهلل 

العمار عن مستواه عقب عودته من االصابة؟
 العمار: احلمد هلل أتطور لأفضل عقب عودتي من 
اإلصابة وشاركت في املباريات األخيرة 
بالدوري وقدمت مستوى طيبا 
الفترة املقبلة  وأسعى خالل 
للتألق وقيادة الفريق للفوز 
بكأس االحت����اد وحتقيق 

الثنائية.
 عبدالعزيز اخلليفة: 
أب��ارك للجه��از الفن��ي 
دوري  على  والالعب��ني 

الناش��ئني وس��ؤالي لفواز العسعوس��ي عن دور 
امل��درب خالد احم��د في دعم الفري��ق وهل توافق 
عل��ى االنتقال ألح��د األندية احمللي��ة أم االحتراف 

اخلارجي؟
 العسعوسي: كابنت خالد من أكفأ املدربني الوطنيني 
وش����هادتي فيه مجروحة ألنه مدربي منذ 6 سنوات 
وقام بتأسيسي بشكل جيد وساهم في تطور مستواي 
وتط����ور أدائي مما منحني فرص����ة االنضمام ألزرق 
الناشئني، وأمتنى استمرار الكابنت خالد معنا لتحقيق 
االستقرار الفني في الفترة املقبلة من أجل حصد جميع 
البطوالت احمللية، وبالنسبة لالنتقال لأندية احمللية 
فأنا أرفض اللعب في أي ناد محلي باس����تثناء نادي 
الكويت وأمتنى االستمرار والتألق مع »العميد« من 

اجل االحتراف اخلارجي.

البطاقة الشخصية
االس���م: ش���ريدة خالد 
شريدة مبارك الشريدة

تاريخ امليالد: 22 يونيو 
1992

املهنة: طالب ثانوي
السكن: ضاحية عبداهلل 

املبارك
E-mail:

Kuwaitawy_15@hotmail.com

البطاقة الشخصية
االسم: خالد أحمد عبداهلل 

خميس الراشد
تاريخ امليالد: 1967

املهن���ة: م���درس تربية 
بدنية

احلال���ة االجتماعي���ة: 
متزوج

السكن: جنوب السرة

أحم�د:  خال��د 
أس�عى للتدريب 
الخارج�ي وأعمل 
من�ذ 11 عام��ًا 
م�درب�ًا للبراع�م 
والن��اش�ئ�ين

أحمد حسين
يستحق فريق الناشئني لكرة القدم في نادي الكويت كل التحية والتقدير بعد اإلجناز الكبير 

الذي حققه ناشئو العميد بالفوز للموسم الثاني على التوالي ببطولة دوري الناشئني بعد منافسة 

قوية مع القادسية والنصر والعربي وكاظمة حيث انتزع ناشئو العميد اللقب في املرحلة قبل األخيرة 

للدوري بعد الفوز على العربي 1-0 وكاظمة 4-1 محققا 34 نقطة وبفارق نقطة عن القادسية 

صاحب املركز الثاني 33 نقطة والنصر الثالث 30 نقطة والعربي وكاظمة 26 نقطة.

ويسعى ناشئو الكويت حتت 17 سنة لتحقيق الثنائية والفوز بكأس االحتاد للناشئني في 

األيام املقبلة لتأكيد جدارتهم وتفوقهم على مس�توى الناش�ئني وبجانب تفوق اجلهاز الفني 

الوطني بقيادة املدرب الكفء واملميز خالد احمد الذي جنح في حتقيق االنسجام والتفاهم 

واالنضباط بني جميع الالعبني وصقل مواهبهم ودفعهم نحو اللعب بروح قتالية وانضباط تكتيكي 

داخل امللعب مما كان له الفضل األول في حتقيق البطولة.

وأكد ابطال دوري الناش�ئني، مدرب فريق 17 سنة بنادي الكويت خالد احمد والالعبون 

عبداهلل العمار وش�ريدة الشريدة وفواز العسعوس�ي خالل تواجدهم في ديوانية »األنباء« أن 

التخطيط اإلداري الناجح ودعم رئيس نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق وجميع اعضاء مجلس 

االدارة هما سر الفوز بدوري الناش�ئني وحتقيق االجناز الكبير، وأضافوا ان مجلس ادارة نادي 

الكويت لم يقصر في اي ش�يء واعط�ى اجلهاز الفني والالعبني دفع�ة معنوية من اجل تفوق 

جميع فرق املراحل الس�نية في ن�ادي الكويت، وحتدث ابطال دوري الناش�ئني عن اصعب 

املباريات الت�ي واجهتهم وابرز الذكريات وعبروا عن احالمهم وأمنياتهم واجابوا عن اس�ئلة 

القراء خالل احلوار التالي: 

الشريدة:  ش�ريدة 
كاظمة  أمام  تألقت 
مثل��ي  والوال��د 
وطموحي  األعل�ى 
االحتراف الخارجي

عمر الضامر: مزعج
أحمد الثويني: مطرب فاشل

شاهني اخلميس: عارض أزياء
عبدالعزيز املنصور: بودي غارد

خالد الصالح: حارس عمارة
عذبي النعيمي: معلم شيشة

عبدالل����ه العج���م���ي: مم����ث���ل 
كوميدي

التشكيلة المثالية

العب ووظيفة

اختار ضيف ديوانية »األنباء« مدرب فريق الكويت للناشئني خالد أحمد 
التشكيلية املثالية للمنتخب الوطني األول لكرة القدم والتي تضم أفضل 
الالعبني احملليني، وجاءت اختيارات خالد أحمد على النحو التالي: نواف 
اخلالدي في حراسة املرمى ويعقوب الطاهر وحسني فاضل ومساعد ندا 
وفهد عوض في الدفاع، وطالل العامر وطالل نايف ووليد علي وعبداهلل 

البريكي في وسط امللعب وبدر املطوع ويوسف ناصر في الهجوم.



السبت رياضــــة
6  مارس  2010

29 ألو

تألقت مع خيطان كالعب وحققت 
العديد من البطوالت كمدرب في الكويت

البطاقة الشخصية

البطاقة الشخصية

االس���م: عب���داهلل وليد 
محمد أحمد العمار

تاري���خ امليالد: 20 مايو 
1992

املهنة: طالب ثانوي
السكن: اخلالدية
E-mail:

5_m250@hotmail.com

ف�������������واز  االس���م: 
عبداحلميد عبدالوهاب 

العسعوسي
تاريخ امليالد: 4 يوليو 

1993
املهنة: طالب ثانوي

السكن: اخلالدية

عب�داهلل العم�ار: 
ألس��رة  أنتم�ي 
رياضي�ة.. والطاهر 
محلي�ًا  األفض��ل 
وك�ول  وبلح��اج 
األعل��ى مثل��ي 

ز  ا ف���������و
جراغ  العسعوسي: 
محلي��ًا  األفض�ل 
والتائ��ب عربي�ًا 
مثلي  وفابريغ�اس 
األعل��ى عالمي�ًا

الزمالء بالل غملوش وأحمد حسني ومبارك اخلالدي مع ضيوف ديوانية »األنباء« أبطال دوري الناشئني املدرب خالد أحمد والالعبني فواز العسعوسي وعبداهلل العمار وشريدة الشريدة

الزميالن أحمد حسني ومبارك اخلالدي مع أبطال دوري الناشئنيالشريدة والعمار والعنزي يحتفلون بفوز الكويت في إحدى املباريات

 )كرم دياب(

من المتصلين
مدير الكرة بنادي الكويت عادل عقلة، مساعد مدرب الناشئني عبداهلل العازمي، 
جراح العنزي، مبارك الفودري، عثمان املسعود، أمينة اخلالدي، لطيفة العنزي، 
أنور راش���د، بوعبدالعزيز، عبدالعزيز اخلليفة، يوسف البشير، صفية مهدي، 
كويتاوية وأفتخر، مدرب فريق 15 سنة عبداحلميد العسعوسي، حمد العنزي، 

محمد العسعوسي، جابر مبارك وعاشقة العميد.

 سؤالي للشريدة من مثلك األعلى محليا وعربيا 
وعامليا؟

 الش���ريدة: والدي خالد الشريدة مثلي األعلى في 
احلياة وصاحب فضل كبير في دعمي ومساندتي وكالعب 
مثلي األعلى محليا محمد جراغ وعربيا العماني احمد 

كانو وعامليا الفرنسي زين الدين زيدان.

رسالة شكر

 يوس��ف البش��ير: مبروكني على الفوز بدوري 
الناش��ئني يا أبن��اء العميد ومنها لألعلى وس��ؤالي 

لالعبني ملن حتبون أن توجهوا رسالة شكر؟
 العمار: يشرفني توجيه الشكر جلميع اعضاء مجلس 
ادارة نادي الكويت برئاسة عبدالعزيز املرزوق، وأحب 
ان اشكر اجلهازين الفني واالداري على املجهود الكبير 

وشكر خاص لزمالئي الالعبني 
وجميع افراد اسرتي.

 الش���ريدة: اح���ب 
ان اش���كر ادارة نادي 
الكوي���ت واجلهازين 
واالداري  الفن���ي 
وزمالئي الالعبني، كما 
اشكر اجلماهير التي 
ساندتنا في املدرجات 

وأي شخص يشجع 
الكويت، وش���كر  نادي 

خ���اص للوالدة على دعواتها وكذلك الوالد على دعمه 
وتشجيعه لي والشكر موصول لعمتي.

 العسعوس���ي: في البداية أحب ان أش���يد بالدور 
الكبير الذي بذله اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني 
خالد أحمد في دعم وتشجيع الالعبني وحتفيزهم من 
اجل حتقيق البطولة، وأشكر أيضا اجلهاز االداري، وأي 
أحد س���اهم في حتقيق دوري الناشئني وشكر خاص 

إلدارة نادي الكويت وجميع أفراد أسرتي.

أسرة رياضية

 صفي��ة مهدي: مبروكني يا أبن��اء نادي الكويت 
على الفوز بدوري الناشئني ومنها لألعلى، وسؤالي 

لالعبني هل تنتمون ألسرة رياضية؟
 العمار: نعم أنتمي ألس���رة رياضية حيث يعتبر 
خالي عمر املسعود العب كاظمة وكذلك خالي ابراهيم 

املسعود العب سلة بالقادسية.
 الشريدة: أنتمي ألسرة رياضية كبيرة حيث كان 
والدي خالد الش���ريدة العبا سابقا في نادي الكويت 

واملنتخب الوطني في فترة الثمانينيات وكذلك 
عمي سالم الشريدة الذي كان العبا سابقا 

في نادي الكويت.
أنتمي ألسرة   العسعوس���ي: 
رياضية كبيرة فوالدي عبداحلميد 
العسعوس���ي كان العبا سابقا في 
كاظمة وعمي محمد العسعوس���ي 
لعب في القادسية كما ان ولد عمي 

مشعل العسعوسي حكم.
 مت��ى انض��م كل منكم لنادي 
الكويت؟ وهل سبق لكم اللعب 

في أندية أخرى؟

 العمار: انضممت لبراعم كرة القدم بنادي الكويت عام 
2000 حتت اشراف املدرب الوطني فرحان الفرحان.

العسعوسي: انضممت لبراعم الكويت عام 2003 
بتشجيع من والدي.

الشريدة: عام 1999 انضممت لبراعم الكويت 
عن طريق الوالد ولعبت مع فريق البراعم حتت 

قيادة املدرب فرحان الفرحان.
كويتاوية وأفتخر: انتم مواهب صاعدة والعبني 
متميزين امتنى تألقكم في الفترة املقبلة واالنضمام 
للفري��ق األول ف��ي املس��تقبل القريب.. وس��ؤالي 
لالعبني عن طموحاتكم في االحتراف اخلارجي والى 

أي االندية تفضلون االنتقال؟
العسعوس���ي: طموح���ي االحتراف ف���ي االحتاد 

السعودي.
العمار: أحلم باللعب في الهالل السعودي.

الشريدة: امتنى االنتقال لالحتاد السعودي كمحطة 
أولى قبل االحتراف األوروبي.

س��ؤالي لكل منكم من الالعب الذي ترتاحون في 
اللعب بجواره؟

العسعوس���ي: ارتاح اللعب بجوار أحمد 
الثويني وشريدة الشريدة.

العمار: اعتبر زميلي مساعد العنزي 
متيمة احلظ بالفريق وارتاح كثيرا اللعب 

بجواره.
الشريدة: ارتاح اللعب بجوار فواز 

العسعوسي وخالد األيوبي.
)مدرب  العسعوس��ي  عبداحلميد 
فريق 15 سنة(: مبروكني على اإلجناز 
ومنها لألعلى واجب أن أش��يد باملدرب 
الوطني املتميز خالد أحمد.. وسؤالي 
لالعب��ني ما اصع��ب املباري��ات التي 

واجهتكم في الدوري؟
العم���ار: مب���اراة العربي 
كانت صعب���ة للغاية، 

حي���ث كان لدى الفريق ضغط كبير بس���بب مباراة 
القادس���ية أمام كاظمة والتي انتهت بالتعادل بينما 

فزنا على العربي.
العسعوسي: أصعب مباراة كانت أمام كاظمة والتي 

انتهت بالفوز والتتويج بدوري الناشئني.
الشريدة: اعتبر ان مباراتي العربي وكاظمة كانتا 

األصعب في طريقنا نحو الفوز باللقب.
س��ؤالي للكابنت خالد عن أب��رز الالعبني ومتى 
تتوق��ع انضم��ام بع��ض عناصر فريق الناش��ئني 

للفريق األول؟
خالد أحمد: جميع العبي فريق الناشئني متميزون 
ومن الصعب اختيار العب معني للقب األفضل ولكن 
اعتبر مس���اعد العنزي متيمة الفريق ألنه قلب دفاع 
وهداف الفريق وأحب أن أشيد بجميع الالعبني، وأرشح 
بعضه���م لالنضمام للفريق األول بعد موس���مني إن 

شاء اهلل.
بينما أتوقع انضمام اغلبهم للفريق األول بعد 4 

سنوات وأحب أن أشكر جهودك معنا »بوفواز«.
حمد العنزي: س��ؤالي للكابنت خالد عن توقعاته 

لفريق الناشئني ومستقبله مع الفريق؟
مشكور بونايف على املداخلة وعقدي ينتهي مع 
نادي الكويت عقب نهاية املوسم احلالي وانا مرتاح 
مع الفريق وأمتنى االستمرار.. وبالنسبة لتوقعاتي 
للفريق فهو فريق كبي���ر وزاخر باملواهب والالعبني 
املتميزين وراح يكون للفريق اسم كبير في السنوات 
املقبلة، واعتبر الالعب الكويتي موهوبا لكنه يحتاج 

للدعم االعالمي واملعنوي.
 وما الطريق للنهوض بفرق املراحل السنية؟

 مواهبنا األفضل على مستوى اخلليج لكننا نعاني 
من عدم االستقرار االداري وسوء ارضية املالعب وقلة 
املنشآت الرياضية وغياب االحتراف، وفي حالة تطبيق 
االحتراف لفرق املراحل السنية وانشاء املالعب وتوفير 

االستقرار االداري راح تتطور اللعبة.
محمد العسعوس��ي: أبارك لك��م على اإلجناز.. 
وسؤالي للكابنت خالد عن الصعوبات التي واجهتكم 

في دوري الناشئني؟
خالد أحم���د: إدارة نادي الكوي���ت وجهاز الكرة 
واجلهاز اإلداري وجميعهم بذلوا جهدا كبيرا لتذليل 
اي صعوبات واجتهدوا مع الفريق وجنحوا في تهيئة 

االجواء وحتفيزنا للمحافظة على لقب الدوري.
وما طموحاتكم في الفترة املقبلة؟

خالد أحمد: مع انطالق كأس االحتاد للناشئني نسعى 
لصدارة مجموعتنا التي تض���م العربي والفحيحيل 
والشباب والتضامن واليرموك والصليبخات لالقتراب 

خطوة نحو الفوز بكأس االحتاد وحتقيق الثنائية.
ومن اقوى املنافسني من وجهة نظرك؟

القادس���ية وكاظم���ة والعرب���ي والنص���ر ابرز 
املنافسني.

ومن ابرز الالعبني املتواجدين في صفوف ازرق 
الناشئني؟

خالد أحمد: أغلب العبي فريق 17 سنة بنادي الكويت 
دولي���ون، وفواز العسعوس���ي متواجد في املنتخب 
بينما كان الش���ريدة والعمار ضم���ن قائمة املنتخب 

قبل استبعادهما.
جاب��ر مبارك: انت تس��تحق كل تقدير يا كابنت 
خالد وس��ؤالي الى متى ستظل مدربا لفرق املراحل 

السنية؟
خالد أحمد: دائما أسير بخطى ثابتة ومتأنية وال 
استعجل، واحب أن استفيد خبرات وطموحي ان اصعد 
للمراح���ل األكبر وتدريب فرق الدرجة األولى بجانب 

االحتراف اخلارجي كمدرب.
يوسف أحمد: ما طموحاتك كمدرب؟

احلم بتدريب الفريق األول لنادي الكويت وكذلك 
املنتخب الوطني في املستقبل القريب. وامتنى االهتمام 
بقطاع الناشئني في جميع االندية احمللية، واناشد الهيئة 

دعم فرق املراحل  السنية وتطبيق االحتراف.
عاش��ق ا لعمي��د: س��ؤالي لالعب��ني ع��ن ابرز 
الالعبني العاملي��ني الذين يتابعونه��م واالندية التي 

يشجعونها؟
الشريدة: أشجع ريال مدريد ويعجبني كريستيانو 

رونالدو.
العسعوس���ي: اتابع الدوري اإلجنليزي واشجع 
ارس���نال ويعجبني الالعب االس���باني فرانسيس���ك 
فابريغاس، كما يعجبني جن���م العربي محمد جراغ 

وطارق التائب على املستوى العربي.
العمار: اشجع برش����لونة ويعجبني االجنليزي 

اشلي كول واجلزائري نذير بلحاج.


