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»الزعيم« قادر على استعادة أمجاده و»الثالثية« طموح مشروع لكل عرباوي

مهاجم العربي »الموهوب« وهدّاف الدوري »المتميز«

المطوع وجراغ والرشيدي أفضل الالعبين.. وفابيانو وكاريكا وروجيريو أبرز المحترفين

حسين الموسوي:

أشاد بعبقرية كابو 
وتميز المحترفين 

وكثرة المواهب 
ومساندة

 الجماهير
 الوفية

وف��اء ثابت: ه��ل س��ينافس العربي عل��ى الفوز نس�عى للثأر من القادس�ية واالنفراد بالصدارة والكويت أقوى المنافسين 
بالدوري املمتاز أم ان الزعيم س��يتراجع مثل كل عام 

في املواسم املاضية؟
العربي يسير بخطى ثابتة نحو استعادة أمجاده 
والفوز بالدوري املمتاز بعد غياب 8 مواس���م عن 
الزعيم، ولدينا مدرب رائع مارس���يلو كابو قادر 
على قيادة الزعيم للفوز باللقب بجانب احملترفني 
املتميزين والنجوم املخضرمني 
الالعب���ني الصاعدين،  بجانب 
البداية  وطموحنا كبير بع���د 
الرائعة والف���وز على اجلهراء 
)2-0( والنصر )2-1( والكويت 
)2-0( وحصد العالمة الكاملة 
في 3 مباريات )9 نقاط( والتربع 
على صدارة الدوري بالتساوي 

مع كاظمة.
مشعل الرش��يدي: سجلت 5 
أهداف من أصل 6 أهداف للعربي، 
ما سر تألقك؟ وهل تسعى للفوز 

بلقب هداف الدوري؟
ال أسعى للقب هداف الدوري 
بق���در قي���ادة العرب���ي للفوز 
بالدوري املمتاز، وبعد ذلك أطمح 
إلى حتقيق لقب شخصي كهداف 
الدوري وم���ازال الوقت مبكرا 
للحديث عن ذلك حيث نسعى 

للمحافظة على الصدارة.
خال��د العن��زي: ه��ل تنتمي 

ألسرة رياضية؟
نعم، أنتمي ألسرة رياضية 
كبيرة فوالدي محسن املوسوي 
كان العب كرة يد سابق في نادي 
الش���باب ويعمل مدربا حاليا، 
وعمي فاضل املوسوي بطل آسيا 
الس���ابق في البولينغ ومدرب 
حاليا، وكان عمي جواد املوسوي 
العب كرة سابق وولد عمي مهدي 
الشابة  املواهب  أبرز  املوسوي 

في العربي.
م��رمي اخلال��دي: اجلماهي��ر 
العرباوية تتهمك بإضاعة الفرص 
الس��هلة أمام مرم��ى املنافس ما 

سبب ذلك؟
طبيع���ي ان املهاجم يضيع 
فرص���ا ويح���رز أهداف���ا من 
فرص أخرى، والتدريب اجليد 
واالستعداد النفسي واملشاركة 
املستمرة في التشكيلة األساسية 
ستمنحني الثقة من أجل تسجيل 
املزيد من األهداف واملنافس���ة 
بق���وة على لقب هداف الدوري 

املمتاز.
هل انت ه��ادئ في امللعب أم 

تتسم بالعصبية؟
هادئ جدا في امللعب، ومرة 

واحدة تعرضت للعصبية أمام القادسية في املباراة 
التي خسرناها )0-4( بسبب أخطاء احلكم الظاملة 
والذي احتس���ب ركلة جزاء غير صحيحة وطرد 

عبداهلل الشمالي دون وجه حق.
نوف الهاجري: هل اس��تعدت كام��ل عافيتك بعد 
تعرض��ك لإلصابة، أمتن��ى أن تطمئن جماهيرك على 

اصابتك؟
تعرضت إلصابة مفاجأة في القلب وكنت أشعر 
بورم في صدري ولم أس���تطع اللعب بسبب تلك 
اآلالم وبعد 3 الى 4 أسابيع من العالج استعدت كامل 

عافيتي واحلمد هلل كل شيء طبيعي اآلن.
مجنونة املوس��وي: بزغ جنمك مبكرا مع العربي 
واألزرق لكنك ابتعدت عن التألق واألضواء في الفترة 

املاضية؟
عندما ش���اركت في »خليج���ي 18« كان عمري 
آن���ذاك 18 عاما ونظرا لكث���رة النجوم أمثال خالد 
خلف وفراس اخلطيب كان من الصعب املشاركة 
في التش���كيلة األساسية للعربي ومن ثم احلفاظ 
على مكاني مع األزرق حيث كان املدربون يفضلون 
الالعب صاحب اخلبرة على أي العب صاعد مما أدى 
لغيابي لفترة طويلة عن تشكيلة العربي واألزرق 

في الفترة املاضية.
قدس��اوية عازمي��ة: م��ن مثلك األعل��ى كمهاجم 

متميز؟
فراس اخلطيب مثلي األعلى حيث يعد من أخطر 

املهاجمني.
أين أن��ت م��ن األزرق؟ وملاذا مت اس��تبعادك بعد 
ظه��ورك ألول مرة مع منتخبنا الوطني في »خليجي 

17« باإلمارات؟
يش���رفني متثيل منتخبنا الوطني أو األزرق 
األوملب���ي في احملافل الدولية وأفتخر باملش���اركة 
مع األزرق في »خليجي 18« قبل 3 س���نوات لكني 
تعرضت لإلصابة واالستبعاد من املنتخب األول 
وبعد عودتي بدأت أشارك مع األزرق األوملبي في 
املعس���كرات اخلارجية، وتألقت مع رديف األزرق 
حتت قيادة غوران وأسعى للعودة لألزرق واملشاركة 

في »خليجي 20« وكأس آسيا 2011.
عرباوي��ة لألبد: هل سيش��ارك العربي في أي من 

البطوالت اخلارجية؟
ال لألس���ف ولكننا سنسعى حلصد البطوالت 
احمللية من أجل املشاركة في البطوالت اخلليجية 

واآلسيوية املوسم املقبل.

البداية

لطيف��ة العنزي: كيف كانت بدايتك مع كرة القدم؟ 
وهل لعبت ألندية أخرى؟

انضممت لبراعم كرة القدم في النادي العربي 
عام 1996 وكان عمري آنذاك 8 سنوات وأشرف على 
تدريبي املدرب القدير سليمان أشكناني وتدرجت 
في جميع فرق املراحل الس���نية، وبعد مشاركتي 
مع فريق 19 س���نة حتت اش���راف املدرب الوطني 
أحمد الس���ني والذي يعود اليه الفضل في تغيير 
مركزي من العب وسط الى مهاجم قبل ان يضمني 
مدرب الفريق األول نيناد للتش���كيلة األساس���ية 
للزعيم، وبعد تألقي أمام الكويت حيث س���جلت 

اإلصاب�ة أبعدتني عن األزرق وأحلم بالعودة والمش�اركة في كأس آس�يا

أحمد حسين

لم يفز الزعيم العرباوي ببطولته املفضلة »الدوري املمتاز« منذ موس�م 2002/2001 أي ان لقب الدوري غائب عن القلعة اخلضراء منذ 
8 مواسم كروية جنح خاللها القادسية في حتقيق اللقب )5 مرات( والكويت )3 مرات( لكن سيظل الزعيم العرباوي يحتفظ بالرقم القياسي 
في حتقيق البطولة )16 لقبا( وبفارق )3 ألقاب( عن القادسية أقرب منافسيه )13 لقبا(، ويعّول العربي على تألق جنم هجومه وهداف الدوري 
حسني املوسوي )5 أهداف( في استعادة نغمة االنتصارات وعودة درع الدوري املمتاز الى خزائن الزعيم املوسم احلالي في ظل املستوى 

الكبير واألهداف احلاسمة التي سجلها املوسوي أمام اجلهراء والنصر والكويت ليقود العربي للصدارة.
وأكد املوس�وي )22 سنة( خالل تواجده في ديوانية »األنباء« ان العربي قادر على حتقيق »الثالثية« وحصد جميع البطوالت احمللية بفضل 
املدرب الكفء مارسيلو كابو واحملترفني املتألقني و»السوبر« الذين تعاقد معهم العربي بجانب جنوم الفريق املخضرمني والصاعدين، ويتمنى 
املوسوي الفوز بالدوري وكأسي األمير وولي العهد ملصاحلة اجلماهير العرباوية الوفية والتي ظلت على العهد رغم غياب الزعيم عن حتقيق 
البطوالت في املواس�م املاضية. ويسعى املوس�وي الى تقدمي كل ما لديه من امكانيات وعطاء للمنافس�ة على الفوز بلقب هداف الدوري 

والعودة لألزرق ومتثيله في احملافل الدولية بجانب حتقيق حلمه الشخصي باالحتراف اخلارجي.
وحتدث املوسوي عن أبرز ذكرياته في املالعب وعّبر عن أحالمه وأمنياته وأجاب عن أسئلة القراء خالل احلوار التالي:

املوسوي متحدثا للزميلني أحمد حسني وعبدالعزيز جاسم في ديوانية »األنباء«

)حسن حسيني(املوسوي يتوسط الزميلني أحمد حسني وعبدالعزيز جاسم

مهاجم العربي حسين 
الموسوي يسعى لقيادة 
الزعيم الستعادة أمجاده
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من المتصلين

هوشة بني املوسوي واملشعان والعنزي في دربي العربي والقادسية

املوسوي شّمر عن ساعديه ومتحفز حلصد البطوالت مع الزعيم

وفاء ثابت، مشعل الرشيدي، خالد العنزي، مرمي 
اخلالدي، نوف الهاجري، مجنونة املوسوي، 
قدس���اوية عازمية، عرباوية لألبد، صفية 
مهدي، شيخة اخلالدي، بوعيدان، قدساوية 
لألبد، عرباوية وافتخر، لطيفة العنزي، 
سارة املطيري، عاشقة الزعيم، 
جمانة الفضلي، رهف الشمري 

وعبداهلل العدواني.

املوسوي.. ماكينة أهداف ال تهدأ

هدفني انضممت لقائم���ة األزرق في »خليجي 18« 
وبعدها عدت للعربي وابتعدت بسبب االصابة قبل 

عودتي للتألق مؤخرا.
ماذا ميثل لك النادي العربي؟ وهل فكرت يوما في 

االنتقال ألي ناد محلي آخر؟
النادي العربي ميثل بيتي فقد قضيت نحو 14 
عام���ا معه، ولم أفكر يوما ف���ي االنتقال ألي نادي 
محلي آخر وان فكرت في الرحيل فسيكون لالحتراف 

اخلارجي فقط.
رهف الش��مري: أي��ن أهدافك من خ��ارج منطقة 

اجلزاء، وما أجمل هدف سجلته؟
يطلب مني املدرب مارسيلو كابو اللعب في مركز 
قل���ب الهجوم، وبحكم مركزي ألعب داخل املنطقة 
مما يؤدي إلى عدم امكانية التسديد على املرمى من 
خارج منطقة اجلزاء، وبالنسبة ألجمل هدف سجلته 
كان في مرمى خيطان وجاء عن طريق كرة خلفية 

مزدوجة »باك ورد« قوية سكنت شباك خيطان.
س��ارة املطيري: ماذا تقول ألي الع��ب صاعد أو 

احتياط ال يشارك في مباريات العربي؟
أقول لهم البد ان تتحل���وا بالصبر نظرا ألنكم 
متثلون ناديا كبيرا وراح حتصلون على فرصتكم 
والزم تضحوا من أجل الفريق حيث البد أن يكون 
الفريق على قلب رجل واحد، وااللتزام في التدريبات 
واالجتهاد واالرادة القوية سيمنح أي العب صاعد 

فرصته في دخول التشكيلة األساسية.
عاش��قة الزعيم: ملاذا يعاني العرب��ي من أزمة في 

مركز الظهير األمين في املباريات السابقة؟
مت حل مشكلة الظهير األمين بفضل اختيارات 
املدرب كابو حيث يلعب مساعد عبداهلل الذي يفضل 
اللعب في قلب الدفاع وفهد فرحان بجانب الناشئ 
الصاعد واملوهوب مهدي املوس���وي وراح يحصل 

على فرصته في املباريات املقبلة.
جمان��ة الفضلي: م��ا رأيك في محترف��ي النادي 

العربي البرازيليني اجلدد؟
لدينا محترفون »س���وبر« وتعاقد العربي مع 
العبني متميزين في حجم لويزينيو )الذي يلعب 
على طريقة رونالدينيو( بجانب املهاجم السريع 
فابيانو وانطونيو والكسندر حيث ظهروا جميعا 
مبس���توى رائع خالل املباريات السابقة وجنحوا 
في التأقلم سريعا مع باقي اعضاء الفريق واجلهاز 

الفني.
وماذا ميثل لك التعاقد مع خالد الرشيدي؟

خالد الرشيدي اضافة مهمة للعربي النه حارس 
مرمى موهوب ولعبت بجواره مع ازرق الش���باب 
واالزرق االوملبي وأحب أن  أشيد مبوهبته وامكانياته 

العالية.
عبداهلل العدواني: ما رأيك في عبدالعزيز السليمي 

الذي يعد »مفاجأة املوسم« وابرز العب صاعد؟
عبدالعزيز السليمي العب موهوب من مواليد 1990 
ومارسيلو كابو منحه الثقة والدعم واتاح له الفرصة 
في التألق والبزوغ كالعب وسط موهوب، واتوقع 

للسليمي التألق واإلبداع في املباريات املقبلة.
لطيفة العنزي: هل ميثل القادس��ية تهديدا للعربي 
نحو الف��وز ببطولة ال��دوري؟ وماذا تتوق��ع ملباراة 

الدربي اليوم؟

بالنس���بة ل���ي الكويت ميثل 
للعربي تهديدا اكبر من القادسية 
نحو الفوز ببطولة الدوري، وبعد 
فوزنا على الكويت )2-0( نسعى 
للثأر من القادسية والفوز عليه 
للترب���ع على ص���دارة الدوري 
املمتاز، وامتنى هز شباك القادسية 
وتس���جيل هدف على األقل في 
مرمى نواف اخلالدي وتعويض 
اخلسارة القاسية )0-4( املوسم 
املاض���ي والتي تعرضنا فيها 
لظلم حتكيمي فادح بعد طرد 

الشمالي والرشيدي واحتساب 
ركلة جزاء غير صحيحة.

صفي��ة مهدي: أحب أن أش��يد 
بك على املس��توى الرائ��ع واألهداف 

اجلميلة وأمتنى لك التوفيق وس��ؤالي عن 
العب مظلوم ويس��تاهل احلص��ول على فرصته 

الكاملة للتألق مع العربي واألزرق في الفترة املقبلة؟
اعتبر ان الثالثي عبداهلل الشمالي وأحمد الرشيدي 
وعلي اشكناني مظلومون ويستحقون املشاركة مع 
األزرق في املباريات الدولية، وأدى تألق الشمالي 
والرش���يدي الى االنضمام ل���ألزرق، وأمتنى تألق 
اشكناني من أجل انضمامه للمنتخب الوطني ألنه 

إضافة قوية.
ش��يخة اخلالدي: ملن حتب ان ته��دي 3 باقات من 

الورد؟
يش���رفني توجيه باق���ة الورد األول���ى للوالد 
والوالدة والباق���ة الثانية حق اجلمهور العرباوي 
الوفي واملخلص والثالث���ة حق جريدتي املفضلة 

»األنباء«.
ما أبرز أحالمك وأمنياتك؟

أحلم باملشاركة مع األزرق في »خليجي 20« وكأس 
آس���يا 2011 بجانب قيادة األزرق للتأهل ملونديال 

»البرازيل 2014«.
بوعيدان: أنا من أش��د املعجبني مبوهبتك الكبيرة، 
وأمتنى لك التوفيق، وسؤالي لو عرض عليك التمثيل 
واملش��اركة في أحد األفالم السينمائية أو املسلسالت 

التلفزيونية.. فهل توافق؟
لو كان العرض يتعلق باملجال الرياضي وتكون 
مش���اركتي كالعب كرة قدم أوافق دون تردد لكن 
اذا كان األمر غير ذلك فأرفض ألني لس���ت ممثال 

جيدا.
قدس��اوية لألبد: نبيك في القادس��ية فهل توافق 

على االنتقال وارتداء الفانيلة الصفراء؟
اجلمهور العرب���اوي راح يذبحن���ي لو رحت 
للقادس���ية ولن أترك الزعيم أب���دا إال لالحتراف 
اخلارجي، وأرفض االنتقال ألي ناد محلي، خصوصا 

القادسية الغرمي اللدود للزعيم العرباوي.
عرباوية وأفتخر: من مثلك األعلى كمهاجم وهداف 

خطير؟
فراس اخلطيب مثلي األعلى والعبي املفضل.

لو ف��زت بتذكرتني س��فر مجانيت��ني ألي البالد 
تسافر ومع من؟

أسافر الى اسبانيا مع صديقي علي اشكناني.

الفوز بال�دوري الممتاز 
خي�ر  الك�ؤوس  وأغل�ى 
الوفية للجماهي�ر  تعويض 

أرف���ض االنتق��ال 
وأواف���ق للق�ادس�ية 
الخارجي االحتراف  على 

لدينا محترفون  »سوبر« والرشيدي إضافة قوية والتعاقد مع كابو  بداية الطريق النتفاضة العربي
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