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رغم جتاوزه حاجز الثالثني عاما من العمر، اال ان كابنت نادي الكويت لكرة القدم املعار الى كاظمة فرج لهيب يعد منوذجا يحتذى في العطاء واجلهد واملوهبة املتميزة واالهداف احلاسمة، واحد ابرز النجوم 

الذين صنعوا تاريخا حافال بالبطوالت واالجنازات سواء مع املنتخب الوطني او مع »العميد« خالل السنوات املاضية. ويسعى لهيب )31 سنة( الى مواصلة تألقه في البطوالت احمللية وقيادة كاظمة للفوز 

ببطولة قبل انتهاء اعارته وعودته للكويت. ويدرس بقاءه مع »العميد« املوسم املقبل او جتديد اعارته لكاظمة او االنتقال للنصر أو الشباب اللذين يسعيان للتعاقد معه. وفي حواره مع »ألو رياضة« اكد 

لهيب انه لن يعتزل الكرة اال بعد موسمني ويسعى لقيادة »العميد« للفوز بالبطوالت احمللية واآلسيوية، وقال انه لم يعتزل دوليا حتى اآلن ولكنه اعتذر عن متثيل االزرق عقب مشاركته في »خليجي19« 

بُعمان. وأعرب لهيب عن سعادته بالتواجد في ديوانية »األنباء« للمرة الثالثة وحتدث عن ابرز العروض التي جاءته وعن مسيرته مع »االزرق« والتي جتاوزت 10 سنوات وابرز البطوالت واالجنازات التي 

حققها مع منتخبنا الوطني، وحتدث عن جتربة اعارته للساملية وكاظمة وعالقته بادارة نادي الكويت، وّعبر عن احالمه وأمنياته وأجاب عن اسئلة القراء خالل احلوار التالي:

كتب: أحمد حسين

كنت قاب قوسني من االنتقال  للعربي 
املوسم املاضي ولكن  إدارة »العميد« 

رفضت وفضلت إعارتي لكاظمة

كاظمة قادر 
على الفوز بكأس األمير 

وحتقيق البطولة اخلليجية

أنصح أي العب بأال يحصل على فرصته 
مع فريقه باالنتقال لناٍد آخر

٭ االسم: فرج لهيب سعد
٭ تاريخ امليالد: 3 أكتوبر 1979

٭ املهنة: وزارة الدفاع
٭ احلال���ة االجتماعي���ة: متزوج ولديه ش���هد وفجر 

وعبدالعزيز
٭ السكن: سلوى

E-mail:laheeeb_19@hotmail.com

البطاقة الشخصية

ثالثيات متميزة
3 أندية محلية: الكويت، القادسية وكاظمة.

3 العبني محليني: بدر املطوع، فهد العنزي ووليد علي.
3 مواهب صاعدة: سامي الصانع، يوسف ناصر وعادل 

مطر.
3 محترفني: روجيريو، توبانغو وماكينغا.

3 مدربني: ميالن ماتشاال، جانسنيز دي سيلڤا وخالد 
الزنكي.

3 أندية عربية: الزمالك، احتاد جدة والوحدة.
3 العبني عرب: ياسر القحطاني، عمرو زكي وإسماعيل 

مطر.
3 أندية عاملية: ريال مدريد، مان يونايتد وانترميالن

3 العبني عامليني: كريستيانو رونالدو، تشاڤي وميسي

صفية مهدي: أنا من أشد 
املعجبات مبسيرتك كالعب 

خلوق ومهاجم متميز، 
وأمتنى لك التوفيق وسؤالي 

متى تعتزل؟
٭ بعد موسمني بالضبط سأعلن 
اعتزالي حيث حققت كل ما اطمح 
إليه من ألقاب واجنازات وسأبذل 
قصارى جهدي خالل املوس����مني 
املقبلني لوداع املالعب بشكل الئق، 
ورغ����م ان عمري م����ازال 31 عاما 
وهناك العبون عامليون يتجاوز 
سن األربعني في املالعب إال أنني 
في مالعبن����ا لدى البعض صرت 
»شايب« وأفضل االعتزال وانا في 
قمة عطائي وحتى ال اسمع كلمة 

»وخر« من احد.

وماذا عن اعتزالك الدولي 
وهل لديك النية في العودة 

لألزرق في الفترة املقبلة؟
٭ للحني ما اعتزلت دوليا ولكني 
اعت����ذرت عن اللعب الدولي عقب 
خليج����ي 19 وال افكر في العودة 
لألزرق ف����ي الفت����رة املقبلة، أما 
بالنسبة ملباريات التكرمي لالعبني 
الدوليني فيتم تطبيق سياس����ة 
»الدور« ويوجد العبون اكبر مني 

لم يتم تكرميهم حتى اآلن.

مشعل الرشيدي: انت 
مهاجم مخضرم وصاحب 
تاريخ حافل باإلجنازات، 

وامتنى لك التوفيق، 
وسؤالي هل تعرضت للظلم 

مع نادي الكويت؟
٭ ال.. بالعكس انا ولد النادي 
إعارتي  الفريق قبل  وكنت كابنت 
لكاظمة وأحب ان اش����كر النائب 
مرزوق الغامن رئيس جهاز الكرة 
على كل شيء، وشكر خاص لنائب 
رئيس الن����ادي خالد الغامن ألنه 
صاحب فضل كبي����ر منذ ان كان 
مديرا للكرة ولم يقصر معي في 
اي دعم كما يشرفني توجيه الشكر 
لرئيس نادي الكويت عبدالعزيز 

املرزوق وزمالئي الالعبني.

فيصل الشمري: انا من 
مشجعي »العميد« واتذكر 

عندما فاز نادي الكويت 
بالدوري املمتاز في املواسم 
املاضية حملتك على عنقي، 

وامتنى لك التوفيق وسؤالي 
هل ستترك كاظمة وتعود 

لناديك الكويت؟
٭ عق����ب انتهاء املوس����م احلالي 
س����تنتهي اعارتي لكاظمة واعود 
للكويت رغم ان كاظمة يرغب في 
استمراري مع الفريق ولدي عروض 
كثيرة من اندية محلية لكن لكل 

حادث حديثا.

سبق لك االحتراف في 
نادي االتفاق السعودي فكم 

هدفا سجلت مع االتفاق؟
٭ لعب����ت مع االتف����اق 16 مباراة 
وس����جلت 9 أهداف وعقب تألقي 
مع العميد ف����ي البطولة العربية 
مبصر طلبني االتفاق مرة اخرى 

ولكنني تعرضت لإلصابة.

لطيفة العنزي: ماذا ينقص 
كاظمة للفوز بالبطوالت، 

والبعض ارجع تواضع 
نتائج كاظمة الى فشل 

املدرب التشيكي املخضرم 
ميالن ماتشاال في التعامل 

مع الالعبني؟
٭ ينقص كاظمة التزام الالعبني في 
التدريبات بشكل جدي والتعاقد مع 
محترفني »سوبر« يكونون قادرين 
الفارق، وبث ثقافة  على صناعة 
الفوز وروح البطولة في نفوس 
الالعبني واالس����تفادة من اخطاء 
املواس����م املاضية، حيث دائما ما 
جند كاظمة متقدما على الكويت 
او القادسية قبل نهاية املباراة اال 
ان قلة خب����رة العبيه تؤدي الى 
اخلسارة في الدقائق االخيرة مما 
يؤدي الى ضي����اع البطوالت. أما 
بالنسبة للمدرب املخضرم ماتشاال 
فهو مازال قادرا على إحداث الفارق 
وقيادة اي فريق للفوز بالبطوالت 
لكن لألس����ف الالعبني يحضرون 
التدريبات به����دف احملافظة على 
رواتب االحت����راف اجلزئي ولكن 
بهدف التمرين لالرتقاء مبستواهم 
كم����ا ان كاظمة لدي����ه محترفني 
متواضعني لم ينجحوا في إثبات 

انفسهم واالنسجام مع الفريق.

منى العازمي: أيهما تفضل 
العمل عقب اعتزالك االدارة 

ام التدريب؟
ضيف ديوانية »األنباء« فرج لهيب يرد على اسئلة الزمالء في القسم الرياضي٭ ال أفضل العمل االداري وافضل 

العمل بالتدريب حيث انني لدي 
 »C ش����هادة تدريب »ليس����انس

حصلت عليها من احتاد الكرة.

هنوف: ما أبرز عروض 
االنتقال التي جاءتك قبل 

إعارتك لكاظمة املوسم 

املاضي؟
٭ كنت قاب قوس����ني او ادنى من 
االنتقال للنادي العربي ملدة موسمني 
مقابل 60 الف دينار، وجلست مع 
عضو مجلس إدارة العربي جاسم 
عاشور ومت االنتهاء من كل شيء اال 
ان نادي الكويت رفض االستغناء 

عني للنادي العربي ألسباب خاصة 
بالعالقة بني ادارة الناديني، وبعدها 
وافق الكويت على إعارتي لكاظمة 

املوسم املاضي.

وماذا عن العروض احلالية 
وهل تفضل البقاء مع 

كاظمة؟
٭ تلقيت 3 عروض انتقال محلية 
من النصر والشباب وكاظمة الذي 
يرغب في جتديد فترة إعارتي لكن 
سأعود عقب نهاية املوسم احلالي 
لنادي الكويت وستتم دراسة جميع 
العروض مع إدارة نادي الكويت 
وبعدها سأقرر إما متثيل العميد 
املوسم املقبل او التجديد لكاظمة 

او االنتقال لناد آخر.

هل تشعر باالرتياح مع 
كاظمة خالل املوسم 

احلالي؟
٭ نعم، كاظمة فريق متميز وراق، 
ومرتاح جدا باللعب بجوار مجموعة 
رائعة من الالعبني الذين ينقصهم 
اخلبرة وروح الفوز بالبطوالت.

كويتاوية عازمية: خالل 
املواسم املاضية لعبت مع 3 
أندية مختلفة هي الكويت 

والساملية وكاظمة، هل عدم 
استقرارك في فريق واحد 
يؤثر عليك.. أم انك تنتقل 
بسبب مشاكل مع األجهزة 

الفنية أو اإلدارية؟
٭ ف����ي البداي����ة انتقل����ت لنادي 
الساملية ملوسم واحد أيام الشيخ 
تركي اليوسف عضو مجلس االدارة 
السابق ومدير الكرة، وبعدها عدت 
لنادي الكويت وحققت معه كأس 
األمير وتألقت في الدوري وحصلت 

النجم املخضرم فرج لهيب: لن أعتزل قبل موسمني ..
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أفّضل العمل

بالتدريب عقب اعتزالي.. 
وحصلت على دورة تدريبية

 من احتاد
 الكرة

املطوع والعنزي 
وعلي أفضل الالعبني.. 

والصانع وناصر ومطر 
أبرز املواهب

الصاعدة

قلة خبرة 
العبي كاظمة وتواضع

 مستوى احملترفني 
وغياب روح البطولة وراء 

ضياع األلقاب

مهاجم كاظمة فرج لهيب يواصل تألقه في البطوالت احملليةلهيب تألق مع »العميد« قبل إعارته لكاظمة

التشكيلة املثالية
اختار ضيف ديوانية »األنباء« فرج لهيب التشكيلة 

املثالية للمنتخب الوطني لكرة القدم والتي تضم 
أفضل الالعبني احملليني وجاءت اختيارات لهيب 

كالتالي: حسني كنكوني في حراسة املرمى، وحسني 
فاضل ويعقوب الطاهر وفهد عوض وعامر املعتوق 

في الدفاع وطالل العامر وجراح العتيقي وفهد العنزي 
ووليد علي في وسط امللعب وبدر املطوع ويوسف 
ناصر في الهجوم، وفي االحتياط عبدالعزيز كميل 

ومحمد راشد وصالح الشيخ وحمد العنزي.

ماتشاال مدرب كفء 
ومازال قادرًا على إحداث الفارق 

مع أي فريق

لم أعتزل دوليًا اآلن.. واعتذرت عن 
متثيل األزرق عقب »خليجي 19«

عالقتي طيبة بإدارة »العميد«.. 
وأدين بالفضل ملرزوق 

وخالد الغامن

0( والرف����اع البحريني في الدور 
ربع النهائي.

كما عدد األهداف التي 
سجلتها مع كاظمة خالل 

املوسم احلالي؟
٭ سجلت 3 أهداف فقط في الدوري 
املمتاز، وهدفني في كأس س����مو 
األمير، واعتبر ان املوسم احلالي 
شهد أقل معدل تهديفي لي، واسعى 
لزي����ادة رصيدي من األهداف في 

املباريات املقبلة.

عبدالعزيز الهاجري: رغم 
كثرة الالعبني املتميزين 
في كاظمة اال ان الفريق 
لم يحقق أي بطولة منذ 

سنوات عديدة وسؤالي ما 
سبب ذلك، وهل سيعود 

العبو كاظمة املعارون 
للفريق مرة أخرى؟

٭ كاظمة ق����ادر على الفوز على 
الكوي����ت وحتقي����ق كأس األمير 
واملنافسة على لقب كأس اخلليج 
لألندية بعد التاهل لنصف النهائي. 
والبطوالت غائبة عن كاظمة في 
املواسم املاضية لقلة خبرة الالعبني 
وتواضع مستوى احملترفني وعدم 
وجود ثقافة الفوز وروح البطوالت 
لدى الفريق رغ����م كثرة املواهب 
والالعبني املتميزين وتوجد قاعدة 
ذهبية في كرة القدم هي »ان الفريق 
يجب ان يكون به العبون خبرة 
وُيطعم باملواهب الصاعدة والالعبني 
الصغار أفضل من ان يكون أغلب 
الالعبني صغارا ومطعمني بالعب 
أو العبني خبرة وبالنسبة لالعبني 
املعارين فسيعودون للفريق عقب 

انتهاء املوسم احلالي.

قدساوية عازمية: أنت العب 
مخضرم وصاحب تاريخ 

حافل باإلجنازات سواء مع 
األزرق أو األندية التي لعبت 

لها، وسؤالي ما املباراة 
التي تألقت خاللها وقدمت 

مستوى رائعا وسجلت أكثر 
من هدف؟

٭ أتذكر مباراة منتخبنا الوطني 
مع السعودية في تصفيات أوملبياد 
»سيدني 2000« وتألقت خالل تلك 
املباراة وفزنا )3-0( سجلت هدفني 
وصنعت الهدف الثالث كما سبق 
ان تألقت في مباراة مع األزرق عام 
1995 في ُعم����ان لدرجة ان معلق 
قناة اجلزي����رة األخضر بلريش 
قال عقب هدفي ان »لهيب ألهبها 
واشعل املباراة«، وال أنسى مباراة 
الكويت أمام العربي في نهائي كأس 
األمير وفزنا )2-1( وكذلك هدفي 
الس����املية في مرمى منتخب  مع 

البرتغال )1-1(.

من الالعب الذي كنت تفهمه 
داخل امللعب من نظرة عني 

وترتاح باللعب بجواره ومن 
الالعب الذي كنت تتفاءل 

بوجوده؟
٭ كنت ارت����اح في اللعب بجوار 
عادل عقلة وكنا نفهم بعضنا من 
نظرة عني، نظ����را ألننا من جيل 
واحد وبدأن����ا مع بعض في فرق 
السنية عام 1987 بنادي  املراحل 
الكويت، وأتفاءل بوجود يوسف 

اليوحة.

سارة السبيعي: من مثلك 
األعلى محليا وعامليا في 

املالعب؟
٭ الفارس األسمر فتحي كميل مثلي 
األعلى محليا، واملهاجم البرازيلي 

رونالدو مثلي األعلى عامليا.

من أقرب الالعبني الى 
قلبك؟

٭ وليد علي ومحمد جراغ ونواف 
الى  الالعبني  أق����رب  احلمي����دان 
قلبي وعالقت����ي طيبة مع جميع 
العبي الكويت وكاظمة والساملية 

واملنتخب الوطني.

العنود اخلالدي: هل تتذكر 
أول مباراة محلية ودولية 
وأول هدف محلي ودولي 

وأول بطولة دولية؟
٭ أول هدف محلي كان مع الكويت 
أمام كاظمة بينما كان أول مباراة 
دولية أمام قطر في أبريل 1998 وأول 
هدف مع األزرق أمام ايران )0-3( 
بينما أول هدف في مباراة رسمية 
مع األزرق أمام كوريا الشمالية في 
سبتمبر 1998، واعتز بالفوز مع 
األزرق ب����كأس »خليجي 14« عام 
1998 وكأس غرب آس����يا وفضية 
األلعاب اآلسيوية في بوسان 1998 

وبرونزية كأس العرب 1998.

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ُيسلم كابنت الكويت فرج لهيب كأس سموه املوسم قبل املاضي

)هاني الشمري( سكرتير حترير القسم الرياضي الزميل سمير بوسعد والزمالء مبارك الوقيان وأحمد حسني ويحيى حميدان مع لهيب 

محمد الفضلي: بعد 
تراجع نتائج كاظمة في 

الدوري املمتاز واخلروج 
املبكر من كأس سمو ولي 
العهد، هل يسعى كاظمة 

للتعويض واملنافسة بقوة 
على كأس األمير ودوري 

أبطال اخلليج )خليجي 26 
لألندية(؟

٭ بالفع����ل حقق كاظم����ة املركز 
ال����دوري املمتاز وهو  الرابع في 
مركز متواضع عل����ى كاظمة كما 
ودع الفري����ق بطول����ة كأس ولي 
العهد مبكرا وخس����ر من اجلهراء 

)0-1( في الدور األول بينما تأهل 
كاظمة لنهائي كأس األمير ويسير 
كاظمة بثقة وجناح في دوري أبطال 
اخلليج وتأهل الفريق للدور نصف 
النهائي بعد حتقيق 5 انتصارات 
على ظفار العماني )2-1( و)0-1( 
واخلريطيات القطري )0-1( و)1-

على ثاني الهدافني احملليني، وأفضل 
العب في كأس األمير، وبعدها طلب 
رئيس نادي الس����املية د.عبداهلل 
الطريجي عودتي للس����املية مرة 
أخرى وتفاوضت مع ادارة »العميد« 
التي رفضت رغم كثرة املهاجمني 
في الكويت فقلت لهم لعبت موسما 
جيدا وال أحب ان ألعب احتياطيا 
ووافق رئيس جهاز الكرة مرزوق 
الغامن على إعارتي للساملية مرة 
أخرى ولعبت موسما كامال قبل 
عودتي للكويت املوس����م املاضي 
وطلب النادي العربي التعاقد معي 
ملدة موسمني مقابل 60 ألف دينار 
لك����ن ادارة نادي الكويت رفضت 
انتقال����ي للعرب����ي ووافقت على 
إعارتي لكاظمة في صفقة تبادلية 
مع خالد الشمري، وكنت قد مترنت 
ملدة أسبوع وقالت لي مدير الكرة 
عادل عقلة ان املدرب ماتش����اال ال 
يريدني في كاظمة ألنه محتاج الى 
العب خبرة وأعتقد ان الالعب الذي 
ال يحصل على فرصة املش����اركة 
أساسيا في فريقه ما في مشكلة 
ان ينتقل ليلعب في فريق آخر من 
أجل املشاركة أساسيا واالستفادة 
املادي واالستفادة  على املستوى 
من املشاركة في البطوالت بجانب 
اخلب����رات التي يحصل عليها من 
االحتكاك بالعبني جدد والتعامل 
مع مدربني مختلفني، وبالنس����بة 
لي استفدت كثيرا من اللعب مع 

الكويت والساملية وكاظمة.

وسأعود للكويت عقب انتهاء إعارتي ولدي  3 عروض محلية

لهيب تألق مع الساملية في املواسم املاضية


