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بعد أن أبهر اجلميع مبستواه مع منتخبنا األوملبي في »خليجي 2« للمنتخبات األوملبية وآسياد »غوانزو 2010« تساءلت اجلماهير عن هوية هذا املهاجم القناص والالعب املوهوب وكانت اإلجابة أنه جنم هجوم نادي 

الكويت واألزرق األوملبي عبدالهادي خميس الذي بدأ مسيرته مع نادي الشباب ومتت إعارته للقادسية حيث كان هداف املراحل السنية قبل عودته للشباب ثم انتقاله للعميد حيث واصل تألقه مع فريق 19 سنة والرديف، 

وكان يشارك مع الفريق األول على فترات متباعدة في املواسم املاضية وغالبا ما كان يسجل ويلفت االنظار ملوهبته الكبيرة حتى جاء املوسم احلالي ليبزغ جنم خميس ويصبح أحد جنوم وهدافي »العميد« في البطوالت 

احمللية وخصوصا كأس االحتاد الذي توج بلقبه نادي الكويت حيث سجل خميس )4 أهداف( ولكن أبرزهم هدفه في النهائي امام كاظمة )4-3(. ويتهم البعض خميس بأنه »راعي مشاكل« إال أنه أكد براءته من هذا االتهام 

موضحا انه عانى نفسيا من بعض الظروف العائلية اخلارجة عن إرادته في الفترة املاضية ومت حلها ليستعيد مستواه وتألقه من جديد خالل املوسم احلالي. وحتدث خميس خالل حواره في »الو.. رياضة« بديوانية 

»األنباء« عن أبرز املباريات التي تألق خاللها، وأجمل األهداف التي سجلها، وعن مسيرته مع الشباب والقادسية والكويت واألزرق األوملبي، وعبر عن أحالمه وأمنياته وأجاب عن اسئلة القراء خالل احلوار التالي:

مهاجم »العميد« الواعد عبدالهادي خميس: تألقي يعود إلى ثقة 
كتب:   أحمد حسين

عبداهلل كما وجدت اهتماما من 
إدارة نادي الكويت، مما انعكس 

باإليجاب على مستواي.

البداية

صفية مهدي: أحك لنا 
عن بدايتك وهل سبق لك 

اللعب في أندية أخرى 
أو املشاركة في ألعاب 

أخرى؟
٭ ب���دأت مس���يرتي كحارس 
القدم  مرمى مع ناش���ئي كرة 
بنادي الش���باب ملدة أس���بوع 
واحد فقط قبل أن ألعب كمهاجم 
وبعدها كنت أشارك في سباقات 
ألعاب القوى )100م( حيث كنت 
أمتيز بالسرعة، وفي عام 2006 
انتقلت على سبيل اإلعارة لنادي 
القادسية وشاركت مع فريقني 
16 سنة و19 سنة، وحققت لقب 
الدوري والكأس )19 سنة( مع 
القادسية، وحصلت على لقب 
ثاني الهدافني في بطولة املراحل 
السنية برصيد )13 هدفا( خلف 
يوسف ناصر الذي حصل على 
اله���داف، وعقب عودتي  لقب 
للشباب انتقلت لنادي الكويت 
في سبتمبر 2008 وكان عمري 
آنذاك )18 سنة(، وكان أول هدف 
لي مع الكويت أمام الس���املية 
وفزنا )4 - 0( كما سجلت هدفني 
أمام الساملية أيضا في مباراة 
أخرى )4 - 1(، وعلى مستوى 
الوطنية انضممت  املنتخبات 
لألزرق األوملبي، وشاركت في 
»خليجي 2« للمنتخبات األوملبية 

وآسياد »غوانزو 2010«.

عاشقة »العميد«: أنا من 
مشجعات نادي الكويت 

وحدثت لي مشكلة مع مدرب 
فريق 18 س���نة بنادي الكويت 
ظاهر العدواني منذ 3 مواسم.

املوسم احلالي تقدم 
مستوى طيبا وسجلت 
أهدافا جميلة ما سبب 

تألقك حاليا؟
٭ احلمد هلل مت حل الظروف 
العائلية التي تعرضت لها في 
السابق ووجدت دعما ورعاية 
من خالد عقلة ومحمد الهاجري 
وثقة من املدرب السابق دراغان 
تاالييتش واملدرب احلالي محمد 

املاضية؟
٭ كل العب قد يتعرض لظروف 
عائلية أو دراسية قد تؤثر على 
مس���يرته في املالعب وتؤدي 
لغيابه ع���ن التدريبات، وذلك 
ما حدث لي، حيث ابتعدت فترة 
بسبب ظروف عائلية أثرت على 
مستواي، وأدت لغيابي فترة 
عن التدريبات، ولكن احلمد هلل 
انتهت تلك الظروف حاليا، وبدأت 
التدريبات وأشارك  أنتظم في 
في املباريات، ولم يس���بق لي 
أن كنت »راعي مشاكل«، ولكن 
عالقتي ببعض املدربني سيئة، 

اللبناني وڤي بي جزر املالديف 
لضمان التأهل للدور املقبل في 
كأس االحتاد اآلسيوي، وسبق 
للعميد التتويج بكأس االحتاد 
اآلسيوي على يد مدربنا احلالي 
محمد عب���داهلل وقادرون على 

تكرار نفس اإلجناز.

مرمي العنزي: يتهمك 
البعض بأنك العب 

مزاجي و»راعي مشاكل« 
مما أدى الى تأخر 

فرصتك وتألقك مع 
نادي الكويت في الفترة 

مدير الفري��ق األول لكرة القدم 
بنادي الكويت عادل عقلة: أحب 
أن أشيد مبستوى العبنا املتألق 
ثقة  عبدالهادي خميس، وعندي 
كبيرة في إمكانيات هادي الهجومية 
املتمي��زة، وأرش��حه لالب��داع 
واالنضمام ملنتخبنا الوطني لكرة 
القدم، حيث أعتبره أحد مهاجمي 
االزرق املقبلني، وأتوقع له التألق 
في »خليجي 21« املقبلة، وأحب أن 
أوضح أن هادي تعرض لظروف 
عائلية خارجة عن إرادته وظروف 
نفس��ية صعبة في العام املاضي 
أثرت على مستواه بعض الشيء، 
لكنه عاد الستعادة تألقه بعد حل 
املشاكل واستقرار ظروفه األسرية، 
وانتظروا تألق وإبداع هادي في 

الفترة املقبلة.
٭ مشكور بوخالد على املداخلة، 
ويش���رفني اتصالك وإشادتك 
ودعمك الدائم واملستمر، وأمتنى 
أن أكون عند حسن ظنك، وأسعى 
لقي���ادة »العميد« الس���تعادة 
االنتصارات في الدوري املمتاز 

وكأس االحتاد اآلسيوي.

خلودة قدساوية عازمية: 
ملن حتب أن توجه رسالة 

شكر؟
٭ يش���رفني توجيه الش���كر 
الك���رة مرزوق  لرئيس جهاز 
الغامن، ورئيس نادي الكويت 
عبدالعزي���ز امل���رزوق ومدير 
الفريق عادل عقلة، واملشرف 
محمد الهاجري، واملدربني دراغان 
)القادسية( وتاالييتش ومحمد 
عبداهلل وجابر الزنكي أول من 
توقع تألقي، واألهل واألصدقاء، 
وشكر خاص خلالتي، كما أحب 
أن أش���كر داود حسني وعلي 
عزي���ز وأحمد مجي���د ومحمد 
صباح وسعود املجمد، وكل من 
وقف معي وساندني وساعدني 
على الظهور، والشكر موصول 

جلريدة »األنباء«.

دلي الظفيري: من مثلك 
األعلى محليا وعامليا؟

٭ جاسم يعقوب وبشار عبداهلل 
مثل���ي األعلى على املس���توى 
احملل���ي واألرجنتيني دييغو 

ميليتو مثلي األعلى عامليا.

هل تفكر في االنتقال 
لناد آخر غير الكويت 

بسبب عدم مشاركتك في 
التشكيلة األساسية؟

٭ أنا في أفضل ناد محلي، وال 
أفكر مطلقا في الرحيل، ومسألة 
مشاركتي في املباريات تعود الى 
وجهة نظر املدرب التي أحترمها 

وتألقي في التدريبات.

مرمي الفيلكاوي: هل 
تنتمي ألسرة رياضية أم 
أنك الرياضي الوحيد في 

أسرتك؟
٭ أنتمي ألسرة رياضية كبيرة، 
حيث كان والدي العبا س���ابقا 
لكرة القدم في نادي الفحيحيل 
وأخ���وي عدنان الع���ب نادي 
القدم، وكذلك  الش���باب لكرة 
اخواني عبداهلل وعزيز وعلي 
وطالل، وجميعهم لعبوا لنادي 
الشباب، كما أن أخي الصغير 
حسني خميس )14 سنة( العب 
في فرق املراحل السنية بنادي 

الشباب.

شيخة اخلالدي: ما سر 
تواضع نتائج الكويت 
في البطوالت احمللية 

واآلسيوية خالل املوسم 
احلالي، حيث تعرض 

العميد خلسارة مذلة أمام 
االتفاق السعودي )1 - 5( 

بينما تعادل مع الشباب )1 
- 1( واجلهراء )2 - 2( في 
آخر جولتني في الدوري؟

٭ أدى ضغط املباريات وكثرة 
السفريات واإلجهاد، وتعرض 
الالعب���ني لإلصابات  بع���ض 
واإليقاف ال���ى التعثر وإهدار 
النقاط في الدوري واخلسارة 
من االتفاق، ولكن الفريق يسعى 
الس���تعادة نغمة االنتصارات 
في الدوري وباق 11 جولة في 
القادسية  الدوري، وسنواجه 
مرتني، مما مينحنا فرصة كبيرة 
الفارق واملنافسة  في تقليص 
بقوة على لقب الدوري، بينما 
يس���عى »العمي���د« لتعويض 
خسارته األولى في املجموعة 
الثالثة بكأس االحتاد اآلسيوي 
أمام االتف���اق ال���ى الفوز في 
العهد  أمام  املقبل���ة  املباريات 

)حسن حسيني( عبدالهادي خميس مهاجم واعد وموهبة صاعدة بسرعة الصاروخ لعرش النجومية 

ضيف ديوانية »األنباء« عبدالهادي خميس مع الزميلني مبارك اخلالدي وأحمد حسني

بدأت مسيرتي حارس مرمى
 ثم ألعاب قوى قبل حتولي لهجوم 

الشباب وتألقي مع املراحل السنية 
في القادسية وانتقالي للعميد

قادرون على تعويض 
فارق النقاط الثماني مع القادسية 

واملنافسة بقوة على 
الفوز بالدوري

أنتمي ألسرة رياضية أغلبها العبو كرة 
قدم  وألعاب قوى  .. و أعتز بأهدافي 

في مرمى الساملية وكاظمة والعربي

االسم: عبدالهادي خميس عبداهلل
تاريخ امليالد: 19 ديسمبر 1990

احلالة االجتماعية: أعزب
املهنة: طالب

السكن: األحمدي
Twitter:@haaay9

البطاقة الشخصية

وليدينيو والعنزي وناصر أفضل 
الالعبني.. والصانع والشريدة وفاضل 

أبرز املواهب الصاعدة.. وروجيريو 
وكيتا وتوبانغو محترفون »سوبر«
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قيادة »العميد« حلصد 

البطوالت والفوز بكأس 
االحتاد اآلسيوي واالنضمام 

لألزرق واالحتراف اخلارجي 
أهدافي املقبلة

أرتاح في اللعب 
بجوار الكندري وعجب 
والشريدة وأمان وفرج 

والقهيدي وناصر والصانع 
واملجمد وجازع

ضغط املباريات وكثرة 
السفريات واإلصابات واإلجهاد 
وراء تراجع أداء العبي »العميد« 

ونسعى للفوز غدًا على النصر 
الستعادة االنتصارات

الورد؟
٭ يش���رفني إهداء باقة الورد 
األول���ى ألخوي مدي���ر فريق 
الكويت لكرة القدم عادل عقلة، 
والثاني���ة لرفيق���ي وصديقي 
العزيز سعود املجمد والثالثة 

خلالتي العزيزة.

من الالعب الذي ترتاح 
للعب بجواره، ومن 

الالعب الذي تتفاءل به؟
٭ أرتاح للعب بجوار شريدة 
الشريدة وعلي الكندري وخالد 
عجب وأجد تفاهما كبيرا معه 
وأتفاءل بوجود سعود املجمد، 
وخالل تواج���دي مع »األزرق 
أرتاح للعب  األوملبي« كن���ت 
بجوار حمد أمان وناصر فرج 
ويوسف ناصر وغازي القهيدي 

وسامي الصانع.

كويتاوية وأفتخر: ما 
سبب اخلسارة الكبيرة 

التي تعرض لها نادي 
الكويت أمام االتفاق 

السعودي )1-5(؟
٭ امل���درب وجمي���ع الالعبني 
كانوا في أسوأ حاالتهم وقدموا 
مستوى متواضعا ولم يكونوا 
في حالتهم، وجنح االتفاق في 
استغالل عدم توفيق »العميد« 
وف���از بنتيجة كبي���رة، لكن 
»العميد« قادر على التعويض 
والتأه���ل لل���دور املقب���ل من 

البطولة.

عرباوي لألبد: لو جاءك 
عرضان أحدهما من 

نادي القادسية واآلخر 
من نادي العربي أيهما 
توافق على االنتقال له 

ولو فكرت في االحتراف 
اخلارجي أي األندية حتب 

اللعب لها؟
٭ أرف���ض اللعب للقادس���ية 
وأوافق على االنتقال للعربي، 
واحلم باالحت���راف اخلارجي 
العني  أو  الهالل السعودي  في 

اإلماراتي.

أحمد الفضلي: يتهم 
البعض نادي الكويت 

بأنه ليس لديه صف ثان 
من الالعبني الصاعدين 

واملواهب الشابة لتعويض 
غياب األساسيني.. ما 

رأيك في ذلك؟
٭ بالعكس، ميتاز نادي الكويت 
باهتم���ام ورعاية اإلدارة فرق 
ف���ي جميع  الس���نية  املراحل 
اللعبات وخصوصا كرة القدم، 
وفرق املراحل السنية تفرز دائما 
العبني صاعدين وواعدين يتم 
تدعيم الفريق األول مبواهبهم 
ولعل أب���رز املواهب الصاعدة 
ش���ريدة الش���ريدة وعبداهلل 
املال وفه���د بودري���د ومحمد 
العازمي ومحمد باتل وعبداهلل 

العجمي.

خالد الشمري: ما سبب 
خروج »األزرق« من 
تصفيات كأس العالم 

ومن يتحمل مسؤولية 
اخلروج واإلخفاق في 
حتقيق حلم اجلماهير؟

٭ منتخبنا الوطني لكرة القدم 
يلعب بنفس التشكيلة ونفس 
طريقة اللعب منذ فوزنا بكأس 
»خليجي 20« في ديسمبر 2010 
ولم يت���م التجديد في طريقة 
اللع���ب أو تش���كيلة الالعبني 
خالل كأس آسيا 2011 مما تسبب 
ف���ي خروجنا من الدور األول، 
وخ���الل تصفيات كأس العالم 
املنافسون طريقة لعب  حفظ 
أيديهم على  األزرق ووضعوا 
أخطر الالعبني ما أدى للخسارة 
أمام لبن���ان وكوريا اجلنوبية 
والفشل في التأهل، واملسؤولية 
يتحملها اجلميع من جهاز فني 
بقيادة غوران توڤاريتش وجهاز 

إداري والعبني.

لو كنت مسؤوال عن 
الرياضة في الكويت، ماذا 
كنت تفعل للنهوض بكرة 
القدم والتأهل للمونديال؟

٭ تطبي���ق االحت���راف الكلي 
والتعاق���د م���ع م���درب عاملي 
واالهتمام بقاعدة الناشئني، وبناء 
وجتهيز منشآت رياضية جديدة 
وإصالح املالعب وأرضيتها كل 
ذلك سيساهم في تطور الكرة 
الكويتية والتأهل للمونديال.

سجلت امام الساملية هدفا )4-
0( والشباب )2-1( في الدوري 
املوس���م قبل املاضي وسجلت 
هدفا أمام كل من اجلهراء )0-3( 
والساملية )4-1( وكاظمة )4-

3( في كأس االحتاد ديس���مبر 
املاضي، واعتز بهدفي في مرمى 
العربي )1-1( خالل املوس���م 
احلالي بالدوري، واعتز بهدفي 
في مرمى قطر )1-2( في كأس 
اخلليج للمنتخبات األوملبية.

لطيفة العنزي: ملن حتب 
ان تهدي 3 باقات من 

سيمون؟
٭ ال بالعكس كثرة املهاجمني 
الكويت  ن���ادي  املتميزين في 
أكبر في  تدفعني لبذل جه���د 
التدريبات وتطوير مستواي 
للمنافسة بقوة على حجز مقعد 
في تشكيلة العميد واملشاركة 

في املباريات.

ما أبرز األهداف التي 
سجلتها مع العميد 
واألزرق األوملبي؟

٭ سجلت أمام الفحيحيل )1-
0( في كأس االحتاد 2008، كما 

الفترة املقبلة؟
٭ أفضل اللعب في مركزك رأس 
احلربة أو املهاجم الثاني، وأطمح 
الى االنضمام لألزرق ومتثيل 

الكويت في احملافل الدولية.

هل جتد صعوبة في 
احلصول على فرصتك 

الكاملة في املشاركة 
في التشكيلة األساسية 

للعميد بسبب وجود 
مهاجمني في حجم علي 
الكندري وخالد عجب 

والكاميروني ارنود 

منذ سنوات طويلة، 
وأمتنى لك التوفيق بعد 

ظهورك مبستوى متميز 
خالل املوسم احلالي، 
وسؤالي: ما حظوظ 

»العميد« في املنافسة 
على الفوز بلقب الدوري 
املمتاز رغم فارق النقاط 

الكبير مع القادسية؟
٭ فارق ال� 8 نقاط مع القادسية 
لم مينعنا من الطموح في انتزاع 
لقب الدوري املمتاز من القادسية 
املتصدر حيث لم مير من عمر 
الدوري سوى 10 جوالت وباق 
11 جولة في القس���مني الثاني 
والثالث، ولألسف لم نستفد من 
خسارة القادسية أمام العربي 
)1-3( وتعثرن���ا بالتعادل مع 
اجلهراء )2-2( ونحن قادرون 
على املنافسة بقوة في اجلوالت 
املقبلة حيث نسعى للفوز على 
النصر غدا األحد على أمل تعثر 

القادسية أمام اجلهراء اليوم.

كيف خرج الفريق من 
أزمة اخلسارة الثقيلة 

أمام االتفاق؟
٭ ميتاز مجل���س ادارة نادي 
الكويت برئاس���ة عبدالعزيز 
املرزوق وجهاز الكرة برئاسة 
مرزوق الغامن بالتفكير فيما هو 
مقبل حيث أقال املدرب السابق 
تاالييتش وعني محمد عبداهلل 
ودعم وحفز الالعبني الستعادة 

نغمة االنتصارات.

فيصل الشطي: ما 
مركزك الذي جتيد اللعب 

فيه، وهل تطمح الى 
االنضمام لألزرق في 

)األزرق.كوم( خميس قاد الكويت للفوز على كاظمة في نهائي كأس االحتاد وسجل هدفا 

جاسم يعقوب وبشار عبداهلل 
مثلي األعلى.. ولو خيروني بني 

االنتقال للقادسية أو العربي 
فسأختار »الزعيم«

أشكر إدارة الكويت 
والغامن وعقلة والهاجري ودراغان 

والزنكي وتاالييتش وعبداهلل 
على الدعم واملساندة

ثالثيات متميزة

التشكيلة املثالية

٭ 3 أفضل أندية محلية: الكويت، القادسية وكاظمة.
٭ 3 العبني محليني: وليد علي، فهد العنزي ويوسف 

ناصر.
٭ 3 مواهب صاعدة: سامي الصانع، شريدة الشريدة 

وطالل فاضل.
٭ 3 محترفني: كيتا، توبانغو وروجيريو.

٭ 3 مدربني: محمد عبداهلل، رادان، ودا سيلڤا.
٭ 3 أندية عربية: الهالل، الزمالك والعني.

٭ 3 العبني عرب: محمد نور، ياسر القحطاني ومحمد 
أبوتريكة.

٭ 3 العبني عامليني: كريستيانو رونالدو، دييغو ميلتو 
وداڤيد سيلڤا.

٭ 3 أندية عاملية: انترميالن، ريال مدريد وتشلسي.

اختار ضيف ديوانية »األنباء« عبدالهادي خميس التشكيلة 
املثالية ملنتخبنا الوطني لكرة القدم والتي تضم أفضل 

الالعبني املتميزين في البطوالت احمللية حسب اختيارات 
عبدالهادي والتي جاءت كالتالي: خالد الرشيدي في حراسة 
املرمى، وحسني فاضل ويعقوب الطاهر وفهد عوض وعامر 
املعتوق في الدفاع، وطالل نايف وطالل العامر ووليد علي 

وفهد العنزي في وسط امللعب، وفهد الرشيدي ويوسف 
ناصر في الهجوم، وفي االحتياطي نواف اخلالدي ومساعد 

ندا وعبدالعزيز السليمي وحمد العنزي.

اجلهازين الفني واإلداري وانتهاء ظروف عائلية خارجة عن إرادتي

فرحة مهاجم الكويت عبدالهادي خميس بهدفه في مرمى العربي

خميس مع الزميلني مبارك اخلالدي وأحمد حسني


