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أكد أن القادسية لم يسجل اسمه في قائمة الالعبين
 ما سمح بانتقاله للعميد في صفقة انتقال حر

أحمد حسني

يعتبر مهاجم الكويت علي الكندري من أبرز الالعبني املوهوبني الذين قدموا مستوى رائعا وأداء متميزا 
خالل املوس�م احلالي، حيث تألق الكندري مع العميد في الدوري املمتاز وسجل 3 أهداف حاسمة 
كما قاد الكندري العميد للتأهل للدور نصف النهائي في كأس صاحب السمو األمير بعدما سجل هدف 
الفوز للكويت في مرمى النصر 1-0 في الدور ربع النهائي وس�جل الكندري هدفني للكويت في كأس 
س�مو ولي العهد قاد بهما فريقه للمباراة النهائية أمام العربي، ويواصل الكندري تألقه أيضا مع الكويت 
في كأس االحتاد اآلسيوي حيث يس�عى مهاجم الكويت لقيادة العميد للحفاظ على اللقب اآلسيوي 
بجانب حصد جميع البطوالت احمللية. ويتمنى الكندري )25 س�نة( قي�ادة العميد اليوم للفوز على 
القادس�ية في اجلولة قبل األخيرة للدوري املمتاز من أجل حسم اللقب قبل جولة على ختام البطولة 
كما يسعى الكندري لقيادة العميد للفوز على العربي في نهائي كأس سمو ولي العهد األسبوع املقبل 

قبل ان يواجه كاظمة في نصف نهائي كأس صاحب السمو األمير يوم 14 مايو املقبل.
وأك�د الكندري خالل تواجده في ديوانية »األنباء« ان نادي الكويت أعاد اكتش�افه من جديد خالل 
املوس�م احلالي بعدما كان حبيسا لدكة البدالء في القادسية لسنوات طويلة، ووجه الكندري الشكر 
إلدارة نادي الكويت وجهاز الكرة برئاسة مرزوق الغامن، ومدير الكرة عادل عقلة على الدعم واملساندة 
خالل الفترة املاضية. واعرب الكندري عن سعادته باالنضمام للعميد في صفقة انتقال حر بعدما استبعده 
القادسية من قائمته وحتدث عن بدايته مع براعم القادسية وإعارته للتضامن وأبرز ذكرياته في املالعب، 

وعبّر عن أحالمه وأمنياته وأجاب عن أسئلة القراء خالل احلوار التالي:

مدير الك��رة بنادي الكويت ع��ادل عقلة: 
ف��ي البداية أح��ب أن أش��يد بالالعب اخللوق 
علي الكندري أحد أفض��ل املهاجمني احملليني 
وال��ذي كان له دور في اعت��الء نادي الكويت 
لصدارة الدوري بعدما س��جل أهدافا حاسمة 
أمام الساملية والصليبخات والنصر، وسؤالي 

له عن أحالمه وطموحاته مع العميد؟
مشكور بوخالد على املداخلة ويشرفني 
مشاركتك وانت صاحب فضل كبير بعدما 
أعدت اكتش����افي من جديد، وأحب ان أشكر 
ادارة نادي الكويت برئاسة رئيس النادي 
عبدالعزيز املرزوق كما أش����كر جهاز الكرة 
برئاس����ة النائب مرزوق الغامن على الدعم 
واملس����اندة واع����ادة الثقة لي ف����ي الفترة 
املاضية، وأمتنى ان أكون عند حسن ظنهم 
بي، وبالنس����بة ألحالم����ي وطموحاتي مع 
العميد احلم بتحقيق الرباعية حيث يتصدر 
العميد الدوري املمت����از، وجنح في التأهل 
للدور النهائي في كأس ولي العهد، ولدينا 
طموحات كبيرة في الدفاع عن البطولتني 
اللتني حققهما الفريق املوسم املاضي كأس 
األمير »أغلى الكؤوس احمللية« بجانب كأس 
االحتاد اآلس����يوي، وأمتنى العودة لألزرق 
واملش����اركة معه في البط����والت اخلليجية 

واآلسيوية.
مشعل املاجد )من مشجعي العميد في حائل 
السعودية(: أنا من مشجعي العميد وأمتنى لك 
التوفيق وس��ؤالي عن توقعات��ك ملباراة اليوم 

أمام القادسية في الدوري املمتاز؟
أمتنى قيادة الكويت للفوز على فريقي 
السابق القادسية في مباراة اليوم احلاسمة 
على الدوري املمتاز، واحلم بتسجيل هدف 
الفوز حيث س����نبذل قصارى جهدنا للفوز 
على القادس����ية من أجل التتويج بالدوري 

املمتاز قبل جولة على ختام البطولة.
عايد حسني: ما حظوظ الكويت في املنافسة 
على الفوز بالبطوالت احمللية واآلسيوية خالل 

املوسم احلالي؟
الكويت يس����ير بخطا ثابتة نحو حصد 
جميع البط����والت احمللية حي����ث يتصدر 
»العميد« الدوري املمتاز )43 نقطة( بفارق 
نقطة عن القادسية )42 نقطة( صاحب املركز 
الثاني، ونسعى للفوز اليوم أمام القادسية 
حلسم بطولة الدوري قبل جولة على ختام 
الدوري ولكن في حالة التعادل أو اخلسارة، 
راح يتحدد بطل الدوري األسبوع املقبل في 
اجلوية األخيرة حي����ث يلتقي الكويت مع 

الصليبخات بينما يواجه القادس����ية مهمة 
صعبة أمام كاظمة، وفي بطولة كأس صاحب 
السمو األمير جنح الكويت في التأهل للدور 
نصف النهائي بعد الفوز على النصر 0-1، 
ومن املقرر ان نواجه كاظمة في صراع على 
حج����ز بطاقة التأهل للمباراة النهائية يوم 
14 مايو املقبل بينما يلتقي القادس����ية مع 
العربي في املباراة األخرى لنصف النهائي، 
وكان العمي����د قد جنح ف����ي التأهل لنهائي 
كأس سمو ولي العهد على حساب اجلهراء 
2-1 ليواجه العربي في املباراة النهائية في 

الثالث من مايو املقبل.
وفي كأس االحتاد اآلسيوي واجه الكويت 
»حامل اللقب« صعوبات في املجموعة لكنه 
حس����م بطاقة التأهل على حس����اب الهالل 

الساحلي اليمني في النهاية.
كويتاوية عازمية: كم ع��دد األهداف التي 

سجلتها مع الكويت خالل املوسم احلالي؟
سجلت 6 أهداف مع الكويت في البطوالت 
احمللية خالل املوسم احلالي بواقع 3 أهداف 
في الدوري املمتاز كان أبرزها الهدف احلاسم 
في مرمى الصليبخات 1-0 كما سجلت هدفني 
في كأس سمو ولي العهد أمام الساملية 0-3 
واليرموك 3-0 كما سجلت هدفا حاسما في 

كأس صاحب السمو األمير أمام النصر 0-1 
في الدور رب����ع النهائي، وفي بطولة كأس 
االحتاد اآلسيوي سجلت هدفا في مرمى الهالل 
الساحلي اليمني 2-2 وسبق ان سجلت هدفا 
في مرمى القادسية في كأس السوبر مطلع 

املوسم احلالي 4-1.
مش��عل املطي��ري: لعب��ت مع القادس��ية 
لسنوات قبل إعارتك للتضامن موسما واحدا 
وانتقالك للكويت، ما الفارق بني األندية الثالثة 

من وجهة نظرك؟
القادس����ية والكويت األق����وى واألفضل 
حاليا على املس����توى احمللي نظرا لالدارة 
القوية التي يتمتع بها الناديان واملنظومة 
الناجحة والالعب����ني املوهوبني واحملترفني 
املتميزين بجان����ب الطموحات الكبيرة في 
الفوز بالبطوالت لدرجة ان املنافسة احلقيقية 
في املواسم املاضية انحصرت بني الكويت 

والقادسية بعد تراجع نتائج العربي.
وما أبرز ذكرياتك وأهدافك مع القادس��ية 

والتضامن؟
س����جلت أهدافا عديدة مع القادسية في 
الفترة م����ن 2004 وحتى 2009 لعل أبرزها 
»هاتريك« في مرمى الصليبخات 5-2 وهدفني 
ف����ي مرمى كاظم����ة 2-3 وهدفني في مرمى 

خيطان 5-1 وهدفني في مرمى اربيل العراقي 
4-2، ومع التضامن سجلت هدفني في مرمى 

الشباب 2-3.
رزان: ما س��ر انتشار العبي القادسية في 

باقي األندية احمللية؟
أعتقد ان ذلك بفضل تفوق فرق املراحل 
السنية بنادي القادسية، وتأسيس الالعبني 
بشكل جيد ولكن لألسف يعتمد القادسية 
على بعض ناشئيه وشبابه فقط مع الفريق 
األول نظرا لكثرة النجوم واحملترفني، ويترك 

الباقي لالنتقال لألندية األخرى.
عبدالرحمن موس��ى: أول شيء يسعدني 
تألق��ك مع الكويت ومنه��ا لألعلى وأمتنى لك 
مزيدا م��ن التوفي��ق والنجاح وس��ؤالي هل 
تنتمي ألسرة رياضية أم ال، ومن مثلك األعلى 

محليا وعامليا؟
ال أنتمي ألس����رة رياضية، وأس����طورة 
اخلليج جاسم يعقوب مثلي األعلى محليا 
وخليجيا، والبرازيلي رونالدو مثلي األعلى 

على املستوى العاملي.
راش��د عبداهلل: من أصحاب الفضل عليك 
في تألقك وظهورك بشكل مميز مع الكويت؟

أدين بالفضل إلدارة نادي الكويت برئاسة 
عبدالعزيز املرزوق، واحب ان أشكر رئيس 

أس�عى لقي�ادة العمي�د 
اليوم  القادس�ية  عل�ى  للف�وز 
لحس�م لقب ال�دوري الممتاز

مرمى  ف�ي  بهدفي  أعت�ز 
وهدف  األمير..  كأس  في  النصر 
الفوز ف�ي الصليبخات بالدوري 

األعل�ى  مثل�ي  يعق�وب 
عالمي�ًا..  ورونال��دو  محلي�ًا.. 
وفاض�ل  وعل��ي  والمط�وع 
أفض�ل الالعبي��ن المحليي�ن

)حسن حسيني(الزمالء سمير بوسعد وأحمد حسني ومبارك اخلالدي وابراهيم مطر مع ضيف ديوانية »األنباء« علي الكندري

التشكيلة المثالية
اختار ضيف الديوانية علي الكندري 
الوطني  املثالية للمنتخب  التشكيلة 
لكرة القدم والتي تضم أفضل الالعبني 
احملليني، وجاءت اختيارات الكندري 
كالتالي: نواف اخلالدي في حراس����ة 
املرمى، وحسني فاضل وأحمد العيدان 
ومساعد ندا ويعقوب الطاهر في الدفاع، 
وحسني حاكم وطالل العامر ووليد علي 
وفهد العنزي في وسط امللعب، وبدر 

املطوع ويوسف ناصر في الهجوم.
واختار الكن����دري الالعبني حميد 
القالف وأحمد الرشيدي وصالح الشيخ 

واحمد عجب في قائمة االحتياط.

مدي���ر الكرة بن���ادي الكويت عادل 
عقلة، مشعل ماجد )مشجع كويتاوي 
في حائل الس���عودية(، عايد حس���ني، 
كويتاوية عازمية، مشعل املطيري، رزان، 
عبدالرحمن موسى، راشد عبداهلل، سهام 
الهاجري، نوف الرشيدي، صفية مهدي، 
حسني علي، خالد الشطي، حسني الفضلي، 

لطيفة العنزي وقدساوية عازمية.

من المتصلين

مهاجم الكويت علي الكندري:
»الرباعية« حلم الكويتاوية..

 والغانم وعقلة أعادا اكتشافي من جديد
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الكندري تألق مع الكويت وسجل أهدافا حاسمة في الدوري املمتاز

جه����از الكرة م����رزوق الغامن عل����ى الدعم 
واملساندة وشكر خاص من حق مدير الكرة 
عادل عقلة وزميلي حارس املرمى املوهوب 
مصعب الكندري وباق����ي زمالئي الالعبني 
واجلماهير الكويتاوية على الدعم واملساندة 

والتشجيع.
س��هام الهاج��ري: م��ن أفض��ل الالعبني 
احمللي��ني، ومن ترش��حه للتألق م��ن املواهب 

الصاعدة في الفترة املقبلة؟
بدر املطوع ووليد علي وحسني فاضل 
أفضل الالعبني احملليني، وارش����ح املواهب 
الصاعدة ناصر القحطاني ويوسف ناصر 
وعبدالعزيز املش����عان للتألق والبروز في 

الفترة املقبلة.
نوف الرشيدي: ما املنتخب الذي ترشحه 
للف��وز بكأس العال��م، واملنتخبات املرش��حة 

للتأهل للمربع الذهبي؟
أرش����ح منتخبات اس����بانيا واجنلترا 
والبرازيل وايطاليا للتأهل للمربع الذهبي 
في مونديال 2010 وأمتنى فوز اسبانيا بكأس 

العالم للمرة األولى في تاريخه.

البداية

صفية مهدي: كي��ف كانت بدايتك مع كرة 

القدم، وهل س��بق لك املش��اركة ف��ي العاب 
اخرى؟

بدأت مس����يرتي الكروية عام 1999 مع 
براعم نادي القادسية لكرة القدم واشرف على 
تدريبي في مرحلتي البراعم واالشباب مدرب 
صربي ثم دراغان ثم راشد بديح ثم انتقلت 
لفريق 16 سنة وتولى تدريبي آنذاك املدرب 
الوطني محمد ابراهيم، وكان جلميع هؤالء 
املدربني فضل كبير علي وساهموا في تألقي 
في فرق املراحل السنية، وانضممت للفريق 
االول لنادي القادسية عام 2004 وكان املدرب 
آنذاك البرازيلي دوليو جونيوز وكانت اول 
مباراة لي امام التضامن، ولكني لم احصل 
على فرصتي كاملة باس����تثناء 8 مباريات 
شاركت فيها بانتظام ايام املدرب البرتغالي 
غاريدو وس����جلت خاللها 8 اهداف وبعدها 
تعرضت لالصابة البتعد عن التشكيلة في 
الفترة التي تولى فيها محمد ابراهيم مهمة 
تدريب القادسية النتقال موسم 2007 – 2008 
للتضامن على سبيل االعارة ولعبت نصف 
موسم بانتظام لكن سوء احلظ ابعدني عن 

املشاركة بسبب االصابة.
وفي مطلع املوسم احلالي انتقلت للكويت 
في صفقة انتقال حر بعدما مت اس����تبعادي 

م����ن قائمة فريق القادس����ية حيث لم يكن 
اسمي ضمن ال� 30 العبا ما سهل من مهمة 

انتقالي للعميد.
حس��ني علي: كيف انتقلت من القادس��ية 

للكويت؟
بعد ان استبعد نادي القادسية اسمي من 
قائمة ال� 30 العبا ولم يتم تسجيلي بالفريق 
اصبحت حرا ومن حقي االنتقال ألي فريق، 
وبعد تشجيع من نسيبي مصعب الكندري 
لالنضمام لنادي الكويت، ووجدت ترحيبا من 
مدير الكرة عادل عقلة وإدارة نادي الكويت 

ألنتقل للعميد في صفقة انتقال حر.
هل ش��عرت بالظلم من مدرب القادس��ية 
محم��د ابراهيم بس��بب عدم مش��اركتك في 

املباريات؟
خالل تواجدي 4 مواسم مع الفريق االول 
للقادسية لم احصل على فرصتي كاملة مع 
الفريق باستثناء 8 مباريات شاركت خاللها 
اساسيا وسجلت 8 اهداف ايام املدرب السابق 
غاريدو بينما كنت حبيس دكة البدالء مع 
محمد ابراهيم كم����ا ان االصابة كانت احد 
اسباب غيابي واس����تبعادي من التشكيلة 

االساسية.
خالد الش��طي: م��ن اق��رب الالعبني الى 

قلبك؟
حسني فاضل وناصر القحطاني ونواف 
اسامة وعبدالرزاق البطي االقرب الى قلبي 
ولدي صدقات عديدة مع بعض الالعبني من 

القادسية والكويت.
العب تتفاءل بوجوده في امللعب؟

مهاجم الكويت احملترف الُعماني اسماعيل 
العجمي.

حس��ني الفضلي: ما الهدف التي س��جلته 
وتعت��ز به، وما اب��رز املباري��ات التي تألقت 

خاللها؟
ال أنس���ى هدف الفوز الذي سجلته مع 
الكويت امام الصليبخات )1-0( وهو الهدف 
الذي قادنا للص���دارة، وتألقت مع العميد 
امام الس���املية 4-0 ف���ي كأس ولي العهد 
وسجلت هدفا مع بشار عبداهلل واسماعيل 

العجمي.
كويتاوية لالبد: هل تش��عر بالظلم بسبب 

عدم انضمامك لالزرق؟
ال اشعر بالظلم الني لم اكن اشارك في 
املباريات مع القادسية بصفة منتظمة ولم 

احصل عل���ى فرصتي كاملة لكني بدأت 
املشاركة خالل املوسم احلالي مع الكويت 
في املباريات، وامتنى ان اقدم مستوى 
جيدا يؤهلني لالنضم���ام لالزرق في 

الفترة املقبلة.

أحالم وأمنيات

لطيفة العنزي: انت العب موهوب 
وامتنى  تواجدك،  والقادسية خس��ر 

ل��ك التوفيق مع الكويت، وس��ؤالي ما 
احالمك وامنياتك؟

احلم بقيادة العميد للفوز بالرباعية 
»الدوري املمتاز وكأس صاحب الس���مو 

االمي���ر وكأس س���مو ول���ي العهد وكأس 
االحتاد اآلسيوي«، واسعى لالنضام لالزرق 
واملش���اركة في »خليجي 20« وكأس آسيا 

.2011
قدس��اوية عازمي��ة: ملن ته��دي 3 باقات 

ورد؟
اهدي االولى حق الوالدة والثانية حق 
زوجتي والباق���ة الثالثة الدارة وجماهير 

نادي الكويت.
لو فزت بتذكرتني سفر ألي البالد تسافر 

ومع من؟
اس���افر ال���ى اس���بانيا م���ع زوجتي 

وابنائي. الكندري يتوسط الزمالء في القسم الرياضي

ثالثيات
 مميزة

3 أندية محلية: الكويت، القادسية 
والعربي.

3 العبني محليني: بدر املطوع، وليد 
علي وحسني فاضل.

3 محترف���ني: الُعماني إس���ماعيل 
البرازيل���ي كاري���كا  العجم���ي، 

والبرازيلي روجيريو.
3 مواهب صاعدة: ناصر القحطاني، 
يوس���ف ناص���ر وعبدالعزي���ز 

املشعان.
3 مدرب���ني: البرازيلي ارثر، محمد 

عبداهلل ومحمد إبراهيم
3 أندية عربية: الهالل السعودي، 
واألهل���ي  اإلمارات���ي  الوح���دة 

املصري.
3 العبني عرب: محمد نور، محمد 

أبوتريكة وكرمي زياني.
3 أندية عاملية: ليڤربول، ريال مدريد 

وميالن.
3 العبني عامليني: ميسي، كريستيانو 

رونالدو وروني.
3 منتخبات عاملية: اسبانيا، اجنلترا 

والبرازيل.

العب ووظيفة
نواف أسامة: حارس عمارة

عبداهلل املرزوقي: بودي غارد
مصعب الكندري: ممثل كوميدي

ناصر القحطاني: مطرب فاشل
حسني حاكم: عارض أزياء

عبدالرحمن املوسى: كوافير
عبدالرزاق البطي: معلم شيشة

االسم: علي عبدالرحمن 
عبدالرحيم الكندري

تاريخ امليالد: 12 مارس 
1985

املهنة: موظف بوزارة 
العدل

احلالة االجتماعية: 
متزوج ولديه 

عبدالرحمن ودالل
السكن: العدان

البطاقة الشخصية

عل�ى  أحص��ل  ل��م 
فرصتي كاملة  مع القادس�ية
وأحل�م بالتألق م�ع الكويت 
الوطني للمنتخب  واالنضمام 


