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أحمد حسني
يس�عى فريق كرة اليد بالنادي العربي للفوز بالدوري، وحتقيق 
اللقب العاشر في تاريخ الزعيم، واستعادة امجاد السبعينيات التي 
حقق فيها العربي بطولة الدوري )6 مرات(، ويعول العربي في الفوز 
باللقب الغائب منذ موسم 1993/1992 على جهود العبني موهوبني 
ومتميزين في حجم علي مراد وعبدالعزيز املطوع وصالح أنس ومهدي 
خان وعبدالعزيز املطوع وباقر الوزان وحسن الشطي بجانب الالعب 
املتألق واملوهوب حسني حبيب الذي كان ضيف ديوانية »األنباء« بعد 
ظهوره مبستوى رائع خالل املوسم احلالي وقاد الزعيم للفوز بالبطولة 
 التنشيطية لكرة اليد وكان أبرز جنوم البطولة. وأكد حسني حبيب 
)22 سنة( والذي يحتفل بعيد ميالده الثالث والعشرين األسبوع 
املقبل، انه سعيد باملس�توى الذي ظهر به مع العربي في الفترة 
املاضية، ومتنى تكليل جهوده بقيادة الزعيم للفوز بالدوري واستعادة 
األمجاد بجانب الع�ودة ألزرق اليد ومتثيله في البطوالت الدولية. 
وأشاد حبيب باجلماهير العرباوية املساندة دائما لفريق كرة اليد، 
كما أشاد بجهود اجلهازين الفني واإلداري ودعم ومساندة زمالئه 
له في الفترة املاضية. وقال حبيب ان غياب األزرق عن املشاركة 

في كأس آسيا لكرة اليد السابقة ميثل جرمية كبيرة في 
حق الرياضة الكويتية، ومتنى عودة األزرق للمشاركة 

في البطوالت اآلسيوية ألن أزرق اليد األفضل 
على املستويني اخلليجي واآلسيوي 

ويعتبر سفيرا مشرفا ودائما لكرة 
اليد اخلليجية واآلس�يوية 

في احملاف�ل الدولية.  
وحت�دث حبي�ب عن 
بدايته م�ع براعم كرة 

الي�د بالن�ادي العربي 
وتدرجه في جميع فرق 

املراح�ل الس�نية حتى 
وصل للفري�ق األول منذ 

6 مواس�م وكان عمره لم 
يتجاوز ال� 16 عاما آنذاك، 

كما حتدث عن فوزه مع أزرق 
الشباب بكأس آسيا عام 2004 

ومشاركته في كأس العالم 2005 
باملجر وكذلك كأس العالم للشباب 

2007 مبقدونيا.
وأعرب حبيب عن سعادته بالتواجد 
في ديوانية »األنباء« وعّبر عن أحالمه وأمنياته 

واملدربني أصحاب الفضل عليه، وأجاب على 
أسئلة القراء خالل احلوار التالي:

ش��يخة اخلالدي: أحب أن أشيد 
في��ك ومبوهبت��ك كالعب ك��رة يد 
متميز، وأمتنى لك التوفيق، وسؤالي 
عن حظوظ العربي في الفوز بدوري 

اليد، ومن أقوى املنافسني؟
حظوظ العربي كبيرة في الفوز 
بدوري اليد ولدينا العبون متميزون 
وجهاز فني كفؤ وطموحات كبيرة 
في حتقيق اللقب بعد إخفاقنا في 
الف����وز بالدوري خالل املوس����مني 
املاضيني بعدما كنا نصل للمباراة 
النهائية، ولكن جناحنا في حتقيق 
البطولة التنشيطية خالل املوسم 
احلالي وعودة الالعبني املصابني 
واكتمال قوة الفريق منح الالعبني 

دفعة معنوية كبيرة للفوز بالدوري، 
وبالنسبة للمنافس����ني أعتقد ان 
الفحيحيل والصليبخات والساملية 
والكويت أقوى املنافسني للعربي 

على الفوز بالدوري.
م��ا س��بب غي��اب العرب��ي عن 
الف��وز ببطولة الدوري منذ موس��م 

1993/1992 اي نحو 17 عاما؟
الزعيم أول فريق محلي يفوز 
بدوري اليد موسم 1967/1966 وحقق 
اجليل الذهبي في السبعينيات 6 
بطوالت دوري، لكن في السنوات 
املاضية فش����ل الفريق في حتقيق 
اللقب نظرا لقوة املنافسني واإلحالل 
والتجديد بالفريق، لكن منذ موسم 
2008/2007 عاد العربي بقوة 
للمنافسة على البطوالت 
احمللية لكرة 
 ، لي������د ا
ولدينا 

فريق قوي احلني.
محمد شعيب: ما رأيك في نتائج 
أزرق الي��د ف��ي الس��نوات املاضية 

وغيابه عن كأس آسيا السابقة؟
أزرق اليد أفضل منتخب وطني 
للعبة جماعي����ة حتقيقا لأللقاب 
واإلجنازات، واحتاد اليد أكفأ وأجنح 
احتاد باأللعاب اجلماعية، ولكن نظرا 
لإليقاف واالستبعاد من املشاركة في 
كأس آسيا بسبب املشاكل اإلدارية 
مع اللجنة األوملبية الدولية غاب 
أزرق اليد عن املش����اركة في كأس 
آسيا ما يعد جرمية كبيرة في حق 
الرياضة الكويتية ألن أزرق اليد 
أحد املرشحني بقوة للفوز بكأس 
آسيا والتأهل لكأس العالم، ونتمنى 
الوصول حلل مع اللجنة األوملبية من 
اجل املشاركة في كأس آسيا املقبلة 

وتصفيات أوملبياد لندن 2012.
مش��عل الرش��يدي: من أفضل 
العبي كرة اليد احملليني ومن املواهب 
الصاع��دة التي تتوق��ع بروزها في 

املستقبل القريب؟
عل����ي مراد ومحم����د الغربللي 
وحس����ني صيوان أفضل الالعبني 
احملليني، وأرشح عبداهلل الغربللي 
ومشعل عباس ومطلق الدوسري 

للتألق والبروز.
أحمد الشمالي: من الالعبني الذين 
تتمنى انضمامهم للعربي في الفترة 

املقبلة؟
أمتنى انضمام صالح اجليماز 
)القادس����ية( وعبدالعزيز جنيب 
)الس����املية( وس����امح الهاج����ري 
)الصليبخات( وحسني الشطي 
للعربي من اجل حصد جميع 

البطوالت احمللية.
عبداهلل فهد: هل س��بق لك 
االنضم��ام ألزرق اليد؟ وما احلل 
لتطوي��ر املنتخب الوطني وتعويض 
غيابه عن املش��اركة في كأس آس��يا 

وكأس العالم؟
نعم سبق لي االنضمام ألزرق 
الي����د ولكني تعرض����ت إلصابة 
وأناشد املسؤولني في احتاد اليد 
ضرورة اإلعداد ملعسكر خارجي 
وعمل برنامج تدريبي ومباريات 
جتريبية من أجل تعويض فترة 
الغياب وع����ودة خط����ورة أزرق 

اليد.
هاني املصري: أنا كنت مدرسك 
في مدرسة »أبومتام« وتوقعت تألقك 

كالعب موهوب.
مشكور على املشاركة وأحب أن 

أشكرك على دعمك ومساندتك.

عبدالمعط�ي صاحب فضل كبي�ر علّي.. وأدي�ن بالفضل للمطوع وأس�رتي

األحم�ر مثلي األعل�ى.. وم�راد والغربلل�ي وصيوان أفض�ل الالعبي�ن المحليين

نجم يد العربي الموهوب حسين حبيب:
غياب األزرق عن كأس آسيا »جريمة« ونسعى للعودة 

بقوة في تصفيات أولمبياد لندن والبطوالت المقبلة

أكد أن الزعيم قادر على الفوز بدوري اليد.. وناشد االتحاد تطوير مستوى الحكام المحليين

حبيب يواصل تألقه مع يد العربي في البطوالت احمللية

االس���م: حس���ني حبي���ب 
حسن

تاري���خ املي���الد: 2 أبري���ل 
1987

املهن���ة: طال���ب بجامع���ة 
الكويت

احلالة االجتماعية: متزوج
السكن: الرميثية

E-mail:
 Sica_bamba@hotmail.com

البطاقة الشخصية

علي موسى: من املدربني أصحاب 
الفضل عليك؟

املدرب املصري محمد عبداملعطي 
صاحب فضل كبير علّي وهو من 
أسس����ني بقوة، كما أدين بالفضل 
للكابنت عبداهلل املطوع الذي كان 
مدربي في املراحل السنية وأعتبره 
األب الروحي لي ودائما ما يسأل عني 
ويوجه لي النصائح واإلرشادات.

عرباوية لألبد: ماذا يحتاج العربي 
للفوز بالدوري؟

نحتاج الى التركيز وعدم التعرض 
لضغوط إدارية وجماهيرية.

ف��ي  إصابت��ك  ع��ن  وم��اذا 
الغضروف؟

لدي إصابة بقطع في الغضروف 
ود.علي املكيمي نصحني باللعب 
على ان أجري العملية عقب نهاية 
املوسم وسبق لي التعرض إلصابة 
بالرباط الصليبي قبل 3 مواس����م 

واحلمد هلل شفيت منها متاما.
قدس��اوية عازمية: م��ا رأيك في 

وهل  ال��دوري؟  نظام 
تؤي��د وجود محترفني 
رأي��ك  وم��ا  أجان��ب؟ 
الالعبني  جتني��س  في 
ألزرق  للع��ب  األجانب 

اليد؟
نظام الدوري جيد 
ويتط����ور من موس����م 
آلخر ويحت����اج لوقفة 
م����ع احل����كام وتطوير 
مستواهم، وأوافق على 
االس����تعانة مبحترفني 
أجان����ب لكن����ي أرفض 

جتنيس الالعبني األجانب 
نظرا لتوافر املواهب احمللية 

اجليدة.

البداية

عبداهلل ص��ادق: كيف كانت 
بداية مسيرتك الرياضية، وهل 
سبق لك املش��اركة في ألعاب 

اخرى غير كرة اليد؟
بدأت مسيرتي الرياضية 
مع براعم ك����رة اليد حتت 
12 س����نة بالنادي العربي 

ع����ام 1996 وكان 
آنذاك  عمري 
س����نوات   9
شاركت  كما 

ف����ي تدريبات 
براعم ك����رة القدم لكن مدربي اليد 
نصحوني بالعودة لتدريبات اليد 
نظرا لقوة جسمي ومتيزي بالطول 
فقررت التفرغ لكرة اليد وتدرجت 

في فرق املراحل الس����نية من 
اشبال وناشئني وشباب حتى 
وصلت ال����ى الفريق األول 
وكان عم����ري 16 عاما حتت 

اشراف املدرب الروسي الكسندر، 

العب  ووظيفةالتشكيلة المثالية
اختار ضيف ديوانية »األنباء« حسني حبيب التشكيلة 
املثالية ألزرق اليد والتي تضم أفضل الالعبني احملليني 
وجاءت اختيارات حبيب على النحو التالي: مهدي خان 
حارسا للمرمى وعلي مراد )باك أمين( ومحمد الغربللي 
)باك أيس����ر( وصالح اجليماز )سنتر( وحسني صيوان 
)جناح أمين( وعبدالعزيز الزعابي )جناح أيس����ر( وفي 
الدائرة عبدالعزيز املطوع، بينما تضم قائمة االحتياط 
الالعبني يوس����ف الفضلي وس����لمان املزعل في حراسة 
املرمى، وعبدالعزيز مجيد وطالل عباس وعبداهلل الغربللي 

وعبداهلل مصطفى ومهدي القالف وسامح الهاجري.

العب ووظيفة
باقر الوزان: بودي غارد

مهدي خان: كوافير
محمد جاسم: عارض أزياء
أحمد حسني: مطرب فاشل

طالل عباس: ممثل كوميدي
عبدالعزيز يالوس: معلم 

شيشة
حسني الشطي: ضابط 

مخابرات
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وكانت اول مباراة لي امام الشباب 
وفاز العربي بها. وعلى مس����توى 
املنتخبات الوطنية انضممت عام 
2002 ملنتخب الناشئني، وفي عام 
2004 كنت ضمن منتخب الشباب 
الذي فاز بكأس آسيا للشباب في 
كرة اليد حتت اشراف املدرب محمد 
عبداملعطي كما شاركت عام 2005 في 
كأس العالم للشباب باملجر وبعدها 
انضمم����ت ألزرق اليد حتت قيادة 
املدرب السلوڤيني ماركوڤيتش لكني 
تعرضت لإلصابة بالرباط الصليبي 
ألبتعد عن األزرق، وفي عام 2007 
شاركت مع ازرق الشباب في كأس 
العالم للشباب في مقدونيا حتت 
اشراف املدرب البحريني نبيل طه، 
وجنح ازرق الشباب في تخطي عقبة 
الدور األول في اجناز غير مسبوق، 
ورغم مشاركتي إال انني لم احصل 

على فرصتي كاملة.

أحالم وأمنيات

نوف الش��مري: ما ابرز احالمك 
وامنياتك س��واء مع العرب��ي او مع 
ازرق الي��د ف��ي حال��ة انضمام��ك 

للمنتخب الوطني؟
أحل����م بقيادة العرب����ي للفوز 
بدوري اليد وحصد جميع البطوالت 
احمللية بجانب االنضمام ألزرق اليد 
وقيادته للفوز بكأس آسيا املقبلة 
والتأهل لكأس العالم 2013 كما أحلم 
باالحتراف اخلارجي بأحد األندية 
األوروبية الكبرى، وعلى املستوى 
الشخصي اس����عى إلنهاء دراستي 

اجلامعية بتفوق.
أحم��د الهاج��ري: مل��ن حتب ان 

توجه رسالة شكر؟
يشرفني توجيه الشكر إلدارة 
الن����ادي العربي واجلهازين الفني 
الالعب����ني  وزمالئ����ي  واالداري 
واجلماهي����ر العرباوية املخلصة 
والوفية حق فريقها، واحب ان اشكر 
مدربي السابق محمد عبداملعطي ألنه 
اول من اسسني كالعب ويسعدني 
توجيه الشكر حق االهل والوالدين 
العزيزين وزوجتي وولدي علي، 
وشكر خاص حق ديوانية »شعيب« 
وديوانية »خان« على الدعم املعنوي 

واملساندة الدائمة.

أسرة رياضية

جمانة الفضلي: هل أنت من أسرة 
رياضية أم أنك الرياضي الوحيد في 

أسرتك؟

ومحمد جاسم ومهدي خان األقرب 
الى قلبي بجان���ب جميع العبي 
العربي ولدي صداقات عديدة مع 

العبي باقي األندية احمللية.
م��ا أبرز هوايات��ك بعيدا عن كرة 

اليد؟
أه���وى لعب���ة البولينغ وكرة 

السلة.
م���رمي العن��زي: م���ا أفضل 

دولة إلقامة املعسكرات اخلارجية؟
أفضل مكان إلقامة املعسكرات 
املاني���ا حي���ث تتواف���ر املالعب 

والفنادق واالحتكاك اجليد.
لو فزت بتذكرتني سفر مجانيتني 

ألي البالد تسافر ومع من؟
أسافر إلى إسبانيا أو البرتغال 

مع زوجتي وابني علي.

)هاني الشمري(ضيف ديوانية »األنباء« حسني حبيب يرد على أسئلة الزميلني يحيى حميدان وأحمد حسني

تألق�ت م�ع أزرق الناش�ئين والش�باب وف�زت بكأس آس�يا وش�اركت ف�ي الموندي�ال مرتين

الفحيحي�ل والصليبخ�ات والس�المية والكوي�ت أق�وى المنافس�ين للعرب�ي ف�ي البط�والت المحلية

حبيب مع الزمالء حسن ماهر وأحمد حسني ويحيى حميدان في لقطة تذكارية

 حبيب يحلم باالحتراف اخلارجي والعودة ألزرق اليد

حبيب تألق مع املنتخبات الوطنية لكرة اليد

ثالثيات متميزة

من المتصلين

3 أندية محلية: العربي، الصليبخات والفحيحيل.
3 العب���ني محلي���ني: علي م���راد، محمد الغربللي وحس���ني 

صيوان.
3 مواهب صاعدة: عبداهلل الغربللي، مشعل عباس ومطلق 

الدوسري.
3 مدرب���ني: محم���د عبداملعط���ي، الش���اذلي قايد وس���عيد 

حجازي.
3 العبني عرب: أحمد األحمر، وسام حمام وسام بوسنينة.

3 أندية عربية: الزمالك، األهلي واألفريقي التونسي.
3 العبني عامليني: الفرنسي كرايتش، والپولندي ليوڤليسكي 

واألملاني كراوس.
3 أندية عاملية: كيل األملاني، هامبورغ األملاني وبرش���لونة 

اإلسباني.
3 منتخبات عاملية: فرنسا، كرواتيا وأيسلندا.

أنتمي ألسرة رياضية حيث كان 
أخوي الكبير حسن حبيب العب كرة 
يد سابقا بالنادي العربي بينما كان 
اخوي علي حبيب العبا سابقا في 
اجلودو بالساملية فيما يعد اخوي 
الصغير محمد حبيب ضمن منتخبنا 
الوطن����ي للبولينغ، كما كان عمي 
علي حسن العبا سابقا لكرة القدم 
بأندية العربي والقادسية والساملية 
بجانب ولد عمي هاشم علي العب 
كرة قدم س����ابق بنادي الش����باب 

واملنتخب الوطني.
كيف كان دور األسرة معك خالل 
مس��يرتك الرياضي��ة، وهل وجدت 
معارضة من األهل بس��بب مواعيد 

التدريبات والدراسة؟

دائما ما احظى بتشجيع ودعم 
من الوالد والوالدة واخوي الكبير 
حسن كما احظى حاليا بتشجيع 
ومساندة دائمة من زوجتي وولدي 
علي، ولم اجد اي معارضة من األهل 
حيث كنت متفوقا في دراستي وكان 
معدلي دائما جيد جدا خالل مسيرتي 

الرياضية.
س��عود الش��مري: هل سبق لك 
احلصول على عروض انتقال محلية 
أو خارجي��ة خ��الل مس��يرتك مع 

العربي؟
نع����م حصلت عل����ى عرضني 
شفهيني لالنتقال لناديني محليني 
كبيرين لكن إدارة العربي رفضت 
العرضني ومتس����كت ببقائي مع 

الفريق.
عبدالعزيز اخلالدي: ما سر اجتاه 
األندية احمللي��ة للتعاقد مع مدربني 

تونسيني؟
نظرا لتفوق كرة اليد التونسية 
وإجنازات املنتخب التونسي بطل 
افريقي����ا 2010 وراب����ع العالم في 
السنوات املاضية بجانب ان فكر 
وتكتيك املدربني التونسيني قريب 
من املدرس����ة الفرنسية لكرة اليد 
األكثر جناحا حاليا على مستوى 

العالم.
من املوهبة الصاعدة في املراحل 

السنية والتي تتوقع بروزها؟
ولي����د القالف الع����ب موهوب 
وارش����حه للتأل����ق واإلب����داع في 

املستقبل القريب بجانب املواهب 
الواعدة عبداهلل الغربللي ومشعل 

عباس ومطلق الدوسري.
محم��د الش��طي: م��ا رأيك في 
التحكيم ومستوى حكامنا احملليني؟

لألسف لدينا عدد قليل من احلكام 
جيدون وعادلون بينما جند ان اغلب 
احلكام احملليني ال يستطيعون ادارة 
املباريات بنجاح ومستواهم اقل من 
املتوسط، واناشد احتاد اليد ضرورة 
إعادة النظر في تقييم احلكام وعمل 
دورات خارجية لتطوير مستواهم 

من أجل تطوير اللعبة.
هل تتابع ك��رة القدم، وما ناديك 

والعبك املفضل؟
أشجع مان يونايتد االجنليزي 
وغالب����ا ما أحض����ر مبارياته في 
»اولدترافورد« كما احب مشاهدة 
مباري����ات انترمي����الن االيطال����ي 
وبرش����لونة االس����باني، واح����ب 
الالعبني واين روني وليونيل ميسي 
وكريستيانو رونالدو على املستوى 

العاملي وبدر املطوع محليا.
بوعل��ي: أنت الع��ب كرة يد 
موه��وب ومتمي��ز، وأمتنى لك 
التوفيق، وسؤالي لك عن املدرب 
علي��ك، ومن  الفضل  صاح��ب 

مثلك األعلى؟
امل����درب املص����ري محمد 
عبداملعطي صاحب فضل كبير 
علي حي����ث جنح في تنمية 

مهاراتي وتطوير موهبتي 
وتعليمي أساسيات اللعبة 
بينما يعتبر الالعب املصري 
احمد االحمر مثلي األعلى 

في املالعب.
العن�����زي:  لطيف��ة 

مبروكعلي��ك الف��وز بالبطولة 
التنش��يطية.. ومنه��ا لألعل��ى 

وس��ؤالي ملن حت��ب ان تهدي 4 
باقات ورد؟

اوج����ه  ان  اح����ب 
الباق����ة األولى لألهل 
للجماهير  والثانية 
العرباوية والثالثة 
ح�ق ديوانية شعيب 
والرابعة لديوانية 

خان.
مهدي:  صفية 
م���ن أق�������رب 
إل��ى  الالعب��ني 

قلبك؟
لعزيز  ا عبد

املطوع واحمد 
س���ني  ح

عبداهلل صادق، لطيفة العنزي، بوعلي، شيخة اخلالدي، 
صفية مهدي، جمانة الفضلي، نوف الشمري، هاني، أحمد 
الهاجري، محمد شعيب، علي موسى، أحمد الشمالي، 
عبداهلل فهد، محمد الشطي، مشعل الرشيدي، 
قدساوية عازمية، عرباوية لالبد، 
س���عد املطي���ري، عبدالعزيز 
اخلالدي، سعود الشمري، 

ومرمي العنزي.

قدم�ت مس�توى جيدًا 
ول�دي  »التنش�يطية«  ف�ي 
الغضروف ف�ي  بقطع  إصابة 


