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بعد التأهل ألوملبياد »موسكو 1980« و»برشلونة 1992« و»سيدني 2000« يسعى منتخبنا االوملبي لتجاوز عقبة اليابان في املرحلة الثانية من التصفيات االوملبية واملنافسة بقوة على حجز 

بطاقة التأهل اآلسيوية ألوملبياد »لندن 2012« للمرة الرابعة في تاريخ الكرة الكويتية. ويبذل اجلهاز االداري بقيادة محمد بنيان واجلهاز الفني بقيادة ماهر الشمري جهودا مضنية خالل االيام 

املقبلة في املباريات التجريبية ومعسكر سنغافورة اخلارجي إلعادة االنسجام في صفوف الالعبني واستعادة مستواهم وعودة املصابني لتحقيق حلم اجلماهير بالتأهل الوملبياد لندن وجتاوز 

عقبة اليابان خالل مباراتي الذهاب والعودة يومي 19 و23 يونيو املقبل. وأكد املدرب الوطني ماهر الشمري ومدير الفريق محمد بنيان ان منتخبنا االوملبي قادر على الفوز والتأهل وإسعاد 

اجلماهير رغم ارتباط الالعبني مع انديتهم في البطوالت احمللية واخلليجية واآلسيوية واصابة ابرز جنوم الفريق بجانب ارتباط بعض الالعبني باالمتحانات الدراسية لكن احتاد الكرة برئاسة 

الشيخ طالل الفهد يبذل جهودا كبيرة لتذليل العقبات وعالج اي مشكلة من اجل استقرار الفريق. وحتدث بنيان والشمري عن أحالمهما وامنياتهما وأجابا عن اسئلة القراء خالل احلوار التالي:

بنيان والشمري: األزرق األوملبي يحشد قواه لتخطي عقبة 
منى العازمي: أحب ان 
أشيد باملدرب الوطني 
ماهر الشمري وادعو 

له بقيادة األزرق 
األوملبي للتأهل ألوملبياد 

»لندن 2012« وسؤالي 
عن حظوظ منتخبنا 

األوملبي في تخطي عقبة 
اليابان في الدور الثاني 

للتصفيات األوملبية؟
٭ ماهر الش���مري: رغم كثرة 
األزرق  العب���ي  ارتباط���ات 
األوملبي مع أنديتهم باملباريات 
احمللية واخلليجية واآلسيوية 
الالعبني  التزام بعض  بجانب 
باالمتحانات خالل دراس���تهم 
اجلامعية واصاب���ة مجموعة 
من أبرز جنوم الفريق إال اننا 
لدينا ثقة كبي���رة في جتازو 
تلك العقبات ونسعى لتجهيز 
الالعبني وحل مشاكلهم الدراسية 
وعالج املصاب���ني قبل خوض 
معس���كر إعداد خارجي في 9 
يونيو املقبل استعدادا ملباراتي 
الذهاب والع���ودة مع اليابان، 
ويبذل احتاد كرة القدم برئاسة 
الشيخ طالل الفهد جهودا كبيرة 
في تذليل العقبات التي تصادفنا 
كما يلعب مدي���ر الفريق األخ 
محمد بني���ان دورا كبيرا في 
تهيئة كل األجواء التي تساعدنا 
على حتقيق طفرة في صفوف 
املنتخب، ونتمنى ان تساعدنا 
الظ���روف ويصادفنا التوفيق 
خالل األيام املقبلة وعدم اصابة 
جنوم الفريق مع أنديتهم قبل 

الدخول في معسكر اإلعداد.

صفية مهدي: اهلل يوفقكم 
في مهمتكم الصعبة 

أمام اليابان في تصفيات 
اوملبياد »لندن 2012«، 

وسؤالي ملدير املنتخب 
األوملبي محمد بنيان عن 
استعدادات منتخبنا في 
الفترة املقبلة، ورأيه في 
التجارب الودية السابقة 
التي خاضها الفريق منذ 

املشاركة في كأس اخلليج 
للمنتخبات األوملبية 

ودورة األلعاب اآلسيوية 
»غوانزو 2010«؟

٭ محم���د بنيان: بع���د تأهل 
منتخبنا األوملبي لنهائي كأس 
اخلليج للمنتخبات األوملبية 
في شهر يوليو املاضي بجانب 
التأهل لدور ال���� 16 في دورة 
األلع���اب األوملبية اآلس���يوية 
»غوانزو 2010« في شهر نوفمبر 
املاضي خاض األزرق األوملبي 
7 جتارب ودية فزنا في ثالث 
أمام اليمن )5-0( وفلس���طني 
)2-0( ونادي التضامن )0-2( 
وخسرنا 4 مباريات أمام سورية 
)0-4( واألردن )0-3( وكوريا 
الشمالية )0-2( والبحرين )0-
1(، ولدينا مباراتني مع سورية 
والعراق قبل الدخول في معسكر 
إعداد يوم 9 املقبل اس���تعدادا 
ملباراتي اليابان في الدور الثاني 
لتصفيات أوملبياد »لندن 2012« 
بعد الفوز في الدور األول على 
بنغالديش )2-0( ذهابا و)3-
0( ف���ي اإلياب، والعام املاضي 
العديد  خاض األزرق األوملبي 
من التجارب الودية املفيدة كان 

أبرزها أمام اس���تراليا )0-0( 
وتركمانستان )4-2( و)0-2( 
وقيزغيرستان )2-0( و)1-2( 
والبحرين )0-0( وتركمانستان 
)4-2( وڤيتنام )3-0( واألردن 
)2-2( ومصر )0-1( وكوريا 

الشمالية )1-0(.

خلود خالد: سؤالي 
للمدرب الوطني ماهر 

الشمري عن الفارق بني 
األزرق األوملبي الذي 
شارك في تصفيات 
أوملبياد بكني 2008 

ومنتخبنا احلالي املشارك 
في تصفيات أوملبياد 

»لندن 2012«؟
٭ ماه���ر الش���مري: منتخبنا 
السابق الذي شارك في تصفيات 
أوملبياد بكني 2008 كان يضم 
16 العبا ميثلون املنتخب األول 
أبرزهم بدر  واألوملبي ولع���ل 
العنزي وفهد  املطوع وحم���د 
عوض وع���ادل حمود وطالل 

الرشيدي وعلي  نايف وخالد 
الكندري ومحمد راش���د بينما 
منتخبنا األوملب���ي احلالي ال 
يضم س���وى العب واحد فقط 
يشارك مع »األزرق« هو يوسف 
ناصر، كما يوجد فارق آخر ان 
أي منتخب سابق كان يعتمد 
على العبي 4 أو 5 أندية بينما 
لدي 30 العبا ميثلون 12 ناديا 
محليا وهذا يوضح مدى متابعة 
جميع الالعبني الختيار أفضل 

العناصر وضمها للفريق.

جهراوي متعصب: 
ما سبب غياب العبي 
اجلهراء عن األزرق 

األوملبي؟
٭ ماهر الشمري: لدينا العبون 
من اجلهراء هم مشعل ماليش 
وفه���د باجية وفيص���ل زايد 
ومحمد دهش ولكنهم تعرضوا 
إلصابات أبعدتهم عن املشاركة 
مع األزرق األوملبي في مباراتنا 
أمام البحرين، ولدينا عدالة في 

اختيارات الالعبني.

اللعب بطريقة دفاعية

شيخة اخلالدي: أنا من 
املتابعات جلميع مباريات 
منتخبنا األوملبي وأالحظ 
أن املدرب الوطني ماهر 

الشمري يغلب على 
طريقة لعبه النواحي 

الدفاعية خصوصا في 
كأس اخلليج للمنتخبات 
األوملبية، حيث لم يحقق 
أي فوز خالل البطولة.. 

ما سبب ذلك؟
٭ ماهر الشمري: عندما يقوم اي 
مدرب بتدريب اي فريق البد ان 
يعرف تاريخه من اجل حتديد 
طموحه، حيث جند ان طموح 
مدرب فريق درجة ثانية عندما 
يصعد للدوري املمتاز هو البقاء 
في البطولة وليس املنافس���ة، 
بينما يكون طموح مدرب الفرق 
الكبيرة هو الفوز بالبطوالت.. 
واألزرق األوملب���ي احلالي من 

مواليد 1989-1990 وهذا املنتخب 
منذ تدرجه من منتخب البراعم 
واألشبال والناشئني والشباب 
ش���ارك في 7 بطوالت سابقة 
خ���رج من ال���دور األول في 6 
بطوالت ولم يحقق أي ش���يء 
يذكر، لذل���ك كانت مهمتي بث 
ثقافة الفوز في الفريق وتقوية 
الدفاعية والهجومية  النواحي 
واالنسجام بني اخلطوط خالل 
الفترة املاضية، ونحدد طريقة 
اللعب حس���ب قوة أو ضعف 

املنافس.

هل أنت راض عن مرحلة 
اإلعداد؟

٭ ماهر الش���مري: غير راض 
عن مرحلة اإلعداد بسبب تزامن 
التصفيات مع البطوالت احمللية 
واخلليجية واآلسيوية وازدحام 
جدول املباريات وتعرض بعض 
العبين���ا لإلصاب���ات بجانب 
الدراس���ية، حيث  االختبارات 
ان أغل���ب العبين���ا طلبة في 

اجلامعة.

مشعل اخلالدي: سؤالي 
ملدير األزرق األوملبي 
محمد بنيان صخرة 

الدفاع السابق و»سور 
الصني« كما أطلق 

عليه البعض عندما 
كان العبا مع املنتخب 

الوطني والقادسية، 
ملاذا وافق على العمل 

مع األوملبي واعتذر عن 
العمل مع املنتخب األول 

والقادسية؟
٭ محمد بنيان: اعتذرت بالفعل 
عن العمل م���ع املنتخب األول 
والقادس���ية ألس���باب خاصة 
وظروف شخصية، حيث كان 
رئيس نادي القادسية باإلنابة 
فواز احلساوي قد عرض علّي 
مهمة مدير الفريق األول للقادسية 
ولكنني اعتذرت بسبب ظرف 
طارئ مثلما اعتذرت ألس���امة 
حسني عن العمل مع املنتخب 
األول، ولكن عندما اس���تقرت 
األمور وافقت على العمل اإلداري 
مع األزرق األوملبي واحلمدهلل 
خ���الل وقت قصير حتس���نت 
األمور ومت إخماد »نار الفتنة« 
واالنقسامات والتي حاول اجلهاز 
اإلداري السابق لألوملبي إشعالها 
الالعب���ني واجلهاز  بني بعض 
الفني وبدأ االنسجام والتفاهم 

يسود العالقة بني اجلميع.

بوحمد: هل أثرت 
املشاكل التي تركها 

اجلهاز اإلداري السابق 
على عملك مع منتخبنا 

األوملبي؟
٭ ماه���ر الش���مري.. بالفعل 
عانينا من املشاكل التي تسبب 
الس���ابق  فيها اجلهاز اإلداري 
للمنتخب حيث تعمد زرع الفنت 
بني الالعبني واجلهاز الفني ما 
تسبب في مشاكل لم تكن في 
إع���داد املنتخب ولدي  صالح 
مشكلة في التجاوز عن املواقف 
التي توجه لي كمدرب ولكن ان 
يرتبط ذلك بالالعبني فهذا األمر 
غير مقبول ألنه يتس���بب في 
فقدان الثق���ة وانهيار املنتخب 

كتب:  احمد حسين ـ مبارك الخالدي

بنيان: الفهد يبذل جهودًا كبيرة 
حلل أزمة ارتباط الالعبني 

باالمتحانات الدراسية

هدفي عودة االنضباط والتفاهم 
بني الالعبني واجلهاز الفني ومعاجلة 

األخطاء واملشاكل املتراكمة 
من اجلهاز اإلداري السابق

ضيفا ديوانية »األنباء« مدير املنتخب األوملبي محمد بنيان واملدرب الوطني ماهر الشمري  )حسن حسيني(

الشمري وبنيان مع سكرتير حترير القسم الرياضي الزميل سمير بوسعد والزمالء احمد حسني ويحيى حميدان ومبارك اخلالدي وعبداهلل العنزي

الشمري وبنيان خالل اللقاء

بنيان مع رئيس »فيفا« جوزيف بالتر

بعض الالعبني خالل التدريبات

بنيان: لن أهاجم أي 
العب اعتذر عن متثيل 

»األزرق األوملبي« 
حرصًا على مستقبله 
ولن أدخل في صراع 

إعالمي مع أحد

البطاقة الشخصية
٭ االسم: محمد بنيان اخلالدي

٭ تاريخ امليالد: 1971
٭ املهنة: وزارة الكهرباء

٭ احلالة االجتماعية: متزوج ولديه 7 ابناء
٭ السكن: الصباحية

ثالثيات متميزة
٭ 3 أندية محلية: القادسية، الكويت والعربي.

٭ 3 أفضل العبني: بدر املطوع، طالل العامر ووليد علي.
٭ 3 مواهب صاعدة: مشعل مالبش، مساعد الفوزان 

وحمد حربي )كاظمة(.
٭ 3 محترفني: روجيريو، فراس اخلطيب وعبداملجيد اجليالني.

٭ 3 مدربني: دي سيلڤا، محمد ابراهيم وخالد الزنكي.
٭ 3 العبني عامليني: ميسي، كريستيانو رونالدو وتشاڤي.

٭ 3 أندية عاملية: ميالن، برشلونة وليڤربول.
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الذي نعول عليه كثيرا واجلهاز 
اإلداري احلالي بقيادة األخ محمد 
بنيان لعب دورا مختلفا ساهم 
في زيادة أواصر التعاون واحملبة 
بني الالعبني واجلهاز الفني كما 
انه متيز بتطبيق سياسة الثواب 

والعقاب حتفيزا لالعبني.

راشد الفضلي: سؤالي 
ملدير املنتخب األوملبي 
محمد بنيان عن أبرز 
العقبات التي يواجهها 
الالعبون قبل مباراتي 
اليابان في التصفيات 

األوملبية؟
٭ محمد بنيان: أب���رز العقبات 
التزام بعض الالعبني مع أنديتهم 
ف���ي بطول���ة كأس األمير والتي 
ستنتهي 7 يوليو املقبل، وتعرض 
بع���ض الالعب���ني إلصابات مثل 
عادل مطر وعمر بوحمد ومساعد 
الف���وزان وفهد باجيه ومش���عل 
الالعبني  مالبش واعتذار بعض 
مثل فهد األنصاري وعبدالعزيز 
الس���ليمي وانقطاع محمد دهش 
عن التدريب والتواجد مع ناديه 
اجلهراء واألوملبي، كما ان مشاركة 
بعض الالعب���ني مع انديتهم في 
البطوالت اخلليجية واآلسيوية 
بجان���ب االختبارات الدراس���ية 
لالعبني والتي نبذل جهودا كبيرة 
بالتعاون مع رئيس احتاد الكرة 
الش���يخ طالل الفه���د حلل تلك 
املشكلة والتنسيق مع اجلامعة 
والكليات التي يدرس فيها العبونا 
من أجل تواجد العبينا في معسكر 
اإلعداد اخلارجي في سنغافورة 

قبل مواجهة اليابان.

كابنت األزرق األوملبي 
وحارس مرمى كاظمة 

حسني كنكوني: في البداية 
أحب أن أشيد بالدور 

الكبير الذي يبذله مدير 
املنتخب األوملبي محمد 

بنيان )بوعبداهلل( واملدرب 
الوطني ماهر الشمري 

)بوحمد( في إعداد وتهيئة 
الالعبني للمنافسة على 

الصعود ألوملبياد »لندن 
2012« واالستعداد ملباراتي 
اليابان في املرحلة الثانية 

من التصفيات األوملبية 
وكذلك طيلة الفترة املاضية 
من خالل الفوز في مباراتي 

الذهاب والعودة أمام 
بنغالديش وخالل املباريات 

التجريبية، وشكر خاص 
لرئيس احتاد الكرة الشيخ 

طالل الفهد الذي يدعم 
الالعبني واجلهازين الفني 
واإلداري ويذلل العقبات 

ويحفز الالعبني على حتقيق 
االنتصارات.

٭ محمد بنيان: أنا سعيد بسماع 
صوتك وأنت حارس مرمى موهوب 
وقائد محن����ك للمنتخب األوملبي 
وتلعب دورا كبيرا خللق التفاهم 
واالنس����جام بني اجلهازين الفني 
واإلداري والالعبني بفضل عالقتك 
الطيبة مع اجلمي����ع، وأمتنى لك 

التوفيق ومزيدا من التألق.
٭ ماهر الش����مري: مشكور على 
االتص����ال أخوي حس����ني وأنت 
حارس مرمى متميز وش����هادتي 
فيك مجروح����ة لكنني أمتنى لك 

التألق واللمعان مع األزرق األوملبي 
وكاظمة في الفترة املقبلة.

منى الشمري: أحب أن 
أشيد بصخرة دفاع األزرق 

والقادسية السابق محمد 
بنيان وسؤالي له عن مهمته 

احلالية كمدير للمنتخب 
األوملبي ألول مرة في العمل 
اإلداري وتخوفه من الفشل 
الذي لم يعتده كالعب كبير؟

الفريق  محمد بنيان: جناحي مع 
ال يعتم����د عل����ى تأه����ل املنتخب 
األوملبي من عدم����ه ولكن يعتمد 
على مدى التطور الذي حدث في 
الفترة التي توليت فيها عملي قبل 
انطالق »آسياد غوانزو« واملباريات 
التجريبية قبل انطالق التصفيات 
األوملبية واحلمد هلل عالقتي طيبة 
مع اجلميع وحدث تطور كبير في 

الفريق خالل الفترة املاضية.

ما حظوظ منتخبنا األوملبي 
أمام اليابان في التصفيات 

األوملبية؟
رغم ان الشارع الرياضي متخوف 
من الياب����ان ومرعوبة من العبيه 
ومحترفيه اال انني لدي ثقة كبيرة 
ف����ي فريقي والالعب����ني أكثر مما 
تتصورون واملش����كلة ليست في 
اليابان ولكن املش����كلة فينا نحن 
ونتمنى خالل األي����ام املقبلة من 
عودة املصابني ملس����تواهم وحل 
ارتباطهم باالمتحانات  مش����كلة 
الدراس����ية، ونتمنى وجود دعم 
اعالمي وجماهيري لتجاوز عقبة 

اليابان.

ام نواف: سؤالي للمدرب 
الوطني ماهر الشمري عن 

أبرز النتائج التي حققها مع 
األزرق األوملبي؟

التأهل لنهائي  ٭ ماهر الشمري: 
كأس اخلليج للمنتخبات األوملبية 
ودور ال����� 16 في آس����يا غوانزو، 
ورغم اخلس����ارة من اإلمارات إال 
أن اإلم����ارات منافس قوي وحقق 
بطوالت آسيا للشباب وامليدالية 

الفضية في دورة األلعاب اآلسيوية، 
واعتبر اإلمارات أقوى من اليابان 
كما تعادلن����ا في مباراة جتريبية 
مع استراليا في ڤيتنام وكان لدينا 
العب مطرود واستراليا أيضا أقوى 
من اليابان وخسرنا بصعوبة أمام 
كوريا الشمالية مبشاركة 6 العبني 
م����ن املنتخب األول املش����ارك في 
موندي����ال »جنوب أفريقيا 2010« 
لذلك أنا متفائل من حتقيق نتيجة 
إيجابية أمام اليابان في التصفيات 

األوملبية.

حسني املطيري: سمعنا 
ان نادي التضامن يسعى 

للتعاقد معك ما صحة ذلك 
وماذا عن العروض التي 

جاءتك؟
٭ ماهر الشمري: في شهر فبراير 
املاضي حصلت على عرض لتدريب 
فريق إماراتي من الدرجة الثانية 
ولكني رفض���ت كما انني ملتزم 
بعقدي مع احتاد الكرة حتى نهاية 
شهر يوليو املقبل وأمتنى قيادة 

األزرق األوملبي للتأهل ألوملبياد 
»لندن 2012«.

شاهد: سؤالي للكابنت ماهر 
الشمري عن سبب تواضع 

النتائج خالل املباريات 
التجريبية؟

٭ ماهر الشمري: لألسف بسبب 
التزام الالعبني م����ع أنديتهم في 
البط����والت احمللي����ة واخلارجية 
وكثرة اإلصابات واعتذار بعض 
الالعب����ني كان أحيانا يتواجد في 
تدريب املنتخب األوملبي 8 العبني 
فقط وفي كل مباراة جتريبية يغيب 
العبون من العناصر املؤثرة مما 
يؤدي الى تواضع النتائج، وأمتنى 
خالل األيام املقبلة عودة الالعبني 
املصابني الى مس����تواهم والتزام 
جميع الالعبني قبل مواجهة سورية 
الي����وم والعراق ف����ي الرابع من 
الشهر املقبل ومعسكر اإلعداد في 

سنغافورة يوم 9 يونيو املقبل.

مسفر العتيبي: أشكر 
»األنباء« على استضافتكم 

وسؤالي عن سبب غياب 
العبي اجلهراء عن األزرق 

األوملبي رغم فوزهم 
بدوري الرديف؟

٭ ماهر الشمري: اجلهراء فاز 
بدوري الرديف بسبب مشاركة 
العبني يشاركون مع الفريق األول 
بينما باق����ي الفرق مثل كاظمة 
لديها 6 العبني شباب ميثلون 
الفري����ق األول وال يلعبون مع 
الرديف مما س����هل مهمة رديف 
الف����وز بالدوري،  اجلهراء في 
وثانيا لدينا العبني من اجلهراء 
ولكنهم تعرضوا لإلصابة في 

الفترة املاضية.

قدساوية عازمية: سؤالي 
للكابنت محمد بنيان عن 

سبب مترد بعض الالعبني 
واعتذارهم عن االنضمام 

لألزرق األوملبي؟
٭ محم����د بنيان: هن����اك أكثر 
م����ن 3 العب����ني مت����ردوا على 
الفريق واعتذروا عن االنضمام 
للتدريبات ألسباب خاصة بهم 
وحاولنا حل مشاكلهم اال انهم 
رفضوا واختلقوا أسبابا لالعتذار 
عن االنضمام للمنتخب وحصلنا 
منهم على كتاب اعتذار عن اللعب 
م����ع األوملبي موجود في احتاد 
الك����رة وال أحب احلديث عنهم 
حرصا على مس����تقبل الالعب 
ولكن لو إدارة ناديه سعت ملعرفة 
األس����باب فأنا جاهز لتوضيح 

األمور.

كلمة أخيرة ورسالة 
حتبون ان توجهوها؟

٭ محمد بنيان: لدي ثقة كبيرة في 
العبينا وجهازنا الفني وقادرون 
على الفوز على اليابان واملنافسة 
على بطاقة التأهل ألوملبياد »لندن 

.»2012
٭ ماهر الش���مري: أشكر اجلهاز 
اإلداري وعلى رأسهم عضو مجلس 
اإلدارة مانع احليان وزمالئي في 
اجلهاز الفني خالد أحمد وعبداهلل 
الشمري وطبيب الفريق د.ماهر 
احللوة وش���كر خاص للمنسق 

اإلعالمي طالل احملطب.

اليابان رغم ارتباط الالعبني مع أنديتهم واإلصابات واالمتحانات

الشمري: نسعى إلعادة االنسجام 
والتفاهم بني الالعبني خالل معسكر 

اإلعداد في سنغافورة

الشمري: عانينا األمرين بسبب 
ازدحام البطوالت وإصابة الالعبني 

وكان يتواجد في بعض التدريبات
8 العبني فقط

عقدي مستمر مع االحتاد 
حتى يوليو املقبل وأحلم 

بالتأهل ألوملبياد »لندن 
2012« وأرفض أي عرض 
تدريبي في الوقت احلالي

الشمري: لدي 30 العبًا 
ميثلون 12 ناديًا محليًا  
في األوملبي ألول مرة ..

والعب واحد فقط 
من »األزرق«

بنيان: لدينا عدالة في 
اختيارات الالعبني.. 

واعتذرت عن العمل اإلداري 
مع األزرق والقادسية 

لظروف خاصة

بعثة األوملبي مع سفيرنا في بنغالديش علي الظفيري الشمري يعاني كثيراً من إصابات جنوم منتخبنا األوملبي

مدرب األزرق األوملبي ماهر الشمري مع الالعبني خالل التدريبات

الشمري وبنيان يتوسطان الزمالء في القسم الرياضي

الزميل طالل احملطب املنسق اإلعالمي لألوملبي مع الشمري

رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد يدعم األزرق األوملبي

فرحة العبي األزرق األوملبي بالفوز على بنغالديش

الشمري: تواضع 
نتائج املباريات 
التجريبية يعود 

إلى كثرة اإلصابات 
ومترد بعض 

الالعبني

البطاقة الشخصية
٭ االسم: ماهر ضايف الشمري

٭ تاريخ امليالد: 1967
٭ املهنة: مدرس تربية بدنية
٭ احلالة االجتماعية: متزوج

٭ السكن: األندلس

ثالثيات متميزة
٭ 3 أندية محلية: القادسية، الشباب وخيطان.

٭ 3 أفضل العبني: طالل العامر، وليد علي وفهد 
العنزي.

٭ 3 محترفني: جهاد احلسني، عبداملجيد اجليالني 
وروجيريو.

٭ 3 أندية عاملية: إنتر ميالن، توتنهام وبايرن 
ميونيخ.

٭ 3 العبني عامليني: ميسي، رونالدو وروني.


