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 أكد أن الفوز على أستراليا كان بداية الطريق 
الستعادة األمجاد والتأهل لكأس آسيا ٢٠١١

 باقٍ مع «األصفـر» لألبد وأرفض أي إغراءات لالنتقــال 
والتضامن والصليبخـات والنصــر حاولـوا التعاقد معي

الكؤوس  بأغلــى  بالتتويـج  الكؤوس  أعتــز  بأغلــى  بالتتويـج   أعتــز 
المحليـــة والــــدوري الممتــــاز المحليـــة والــــدوري الممتــــاز 
وحققـت وحققـت ٥٥ بطـــوالت مـع القادسـية بطـــوالت مـع القادسـية
 تألقــــت أمــــام أوراوا الياباني  تألقــــت أمــــام أوراوا الياباني 
لقيــادة  وأسـعــــى  لقيــادة وأسـتــراليـا  وأسـعــــى  وأسـتــراليـا 
إندونيســيا علــى  للفـــــوز  إندونيســيااألزرق  علــى  للفـــــوز  األزرق 

األعلـى..  مثلـــي  الشـمري  األعلـى..  عبيـد  مثلـــي  الشـمري   عبيـد 
محليـــا..  األفضـــل  المطـوع  محليـــا.. وبـدر  األفضـــل  المطـوع  وبـدر 
قوية  إضافـة  والحسـيـن  قوية والخطيـــب  إضافـة  والحسـيـن  والخطيـــب 

على مركزه ومستواه.

  عروض انتقال

ــبق لك  ــرمي العنزي: هل س   م
احلصول على عروض انتقال ألي 

من األندية احمللية او اخلارجية؟
  لم يسبق لي احلصول على 
اي عرض انتقال خارجي لكني 
احلم باالحتراف في صفوف الهالل 
السعودي في املستقبل القريب، 
أما بالنسبة للعروض احمللية فقد 
سبق ان حاولت اندية التضامن 
التعاقد  والنصر والصليبخات 
معي لكن ادارة القادسية متسكت 
ببقائي مع االصفر ورغم بعض 
االغراءات في االحتراف اخلارجي 

  مشكور على االشادة وامتنى 
ان اكون عند حســــن ظنك، أما 
بالنســــبة لكثرة العبي االرتكاز 
في القادسية  فانه يعطي قوة حق 
الفريق ويخلق نوعا من املنافسة 
بني الالعبني خالل التدريبات من 
اجل املشاركة بصفة اساسية مع 

الفريق في املباريات.
ــك على دكة البدالء    هل جلوس

يؤثر في مستواك؟
  نعم، ألن الالعب االحتيـــاط 
عندما يشــــــارك في املباريـــات 
يسعى الكتساب ثقة اجلهاز الفني 
من خــــالل تنفيذ التعليمــــات 
الالعــــب األساســـــــي  ولكـــن 
يسعى لإلبداع والتألــق واحملافظة 

حققتها مع القادسية؟
امللكــــي بطولة  مــــع    حققت 
الدوري املمتاز املوســــم املاضي 
وكأس صاحــــب الســــمو األمير 
موسم ٢٠٠٧/٢٠٠٦ وكأس سمو 
ولي العهد املوسم املاضي بجانب 

كأس االحتاد مرتني.
  شوق: من أفضل العب محلي 

وخليجي من وجهة نظرك؟
  بدر املطوع أفضل العب محلي، 
والسعودي عبده عطيف األفضل 

خليجيا.
  ثالث باقات ورد تهديها ملن؟

الورد  اهداء باقة    يشــــرفني 
القادسية بإدارته  األولى لنادي 
والعبيــــه وجماهيــــره، والباقة 
الثانيــــة حق والــــدي ووالدتي، 
والثالثة حــــق جريدة «األنباء» 

وقرائها.
  أزهار: من مثلك األعلى كالعب، 
ومن هم أبرز الالعبني الصاعدين 
ــروز في  ــق والب ــحني للتأل املرش

الفترة املقبلة؟
  عبيد الشــــمري مثلي األعلى 
في املالعب احمللية، وأرشح بدر 
محمد وعمر محمد وصالح العنزي 

للتألق في الفترة املقبلة.
ــة العنزي: تخيل لو كنت    لطيف
مدربا لألزرق ما التشكيلة املثالية 
ــا طريقة اللعب  ــي تختارها وم الت

التي تفضلها؟
  اختار التشكيلة املثالية التي 
تضم نواف اخلالدي في حراسة 
املرمى، وحسني فاضل ومساعد 
ندا وفهد عوض ويعقوب الطاهر 
الدفاع، ووليد علي وصالح  في 
الشيخ وخالد خلف وطالل نايف 
في الوسط، وبدر املطوع وحمد 
العنزي في الهجوم، وفي االحتياط 
طالل العامر وأحمد عجب، وأفضل 

اللعب بطريقة (٤-٤-٢).
  عبدالرحمن االنصاري: احب ان 
اشيد بالتزامك االخالقي وسلوكك 
الطيب وانت قدوة حسنة وامتنى 
ــن كثرة  ــؤالي ع لك التوفيق وس
ــط وخصوصا العبي  العبي الوس
االرتكاز في القادسية وهل وجود 
ــيخ  كيتا وطالل عامر وصالح الش
يؤثر في مشاركتك في املباريات؟

ــاركة كالعب  املش توقعت    هل 
أساسي أمام أستراليا؟

  ال.. كانــــت مفاجــــأة جميلة 
بالنسبة لي، حيث لم أكن العبا 
أساسيا خالل املباريات التجريبية 
التي سبقت لقاء أستراليا ولكنني 
بذلت قصارى جهدي خالل املباراة 
من أجــــل نيل ثقة اجلهاز الفني 
واحملافظــــة على مركــــزي في 
التشكيلة األساسية لألزرق في 

الفترة املقبلة.
ــية: كيف كانت    عاشقة القادس
ــبق  ــة وهل س الرياضي ــك  بدايت
ــة أخرى غير  ــب في أندي لك اللع

القادسية؟
  بدأت مسيرتي الرياضية مع 
براعم كرة القدم بنادي القادسية 
عــــام ١٩٩٦ وكان عمري آنذاك ٩ 
سنوات وتدرجت في جميع فرق 
الســــنية حتى وصلت  املراحل 
للفريق االول موسم ٢٠٠٧/٢٠٠٦ 
وكانت اول مباراة لي مع القادسية 
امام العربــــي في كأس اخلرافي 
وخســــرنا ٠-١، وعلى املستوى 
الدولي انضممت ملنتخب الشباب 
قبل ان أشارك مع األزرق األوملبي 
في تصفيات أوملبياد بكني، وأدى 
إلى  املنتخب األوملبي  تألقي مع 
الظهور مع الفريق األول للقادسية 
مع أبرز جنوم جيلي حمد العنزي 
وطالل العامر وعبدالرحمن املسعد 

وباقي الالعبني املوهوبني.
ــي  ــوالت الت ــرز البط ــا أب   وم

ــي  والل ــر  وافتخ ــاوية   قدس
ــد  ــه ينتحر: أنا من أش ــو عاجب م
املعجبات فيك وأمتنى لك مواصلة 
ــية ومنتخبنا  ــع القادس ــق م التأل
ــوظ  ــا حظ ــؤالي م ــي، وس الوطن
ــة على الفوز  «امللكي» في املنافس

بالبطوالت احمللية؟
  القادســــية صاحــــب تاريخ 
وشــــعبية كبيــــرة واجلماهير 
مــــن  تشــــبع  ال  القدســــاوية 
البطــــوالت لذلك أصبــــح الفوز 
بجميع البطوالت احمللية خالل 
املوسم احلالي وحتقيق رباعية 
تاريخية طموحا مشروعا ومطلبر 
جماهيريا، خصوصا بعد تدعيم 
صفــــوف القادســــية مبحترفني 
متميزين في حجم فراس اخلطيب 
وجهاد احلسني بجانب عودة أحمد 
عجب وتألق بدر املطوع وحمد 
العنزي وطالل عامر ومساعد ندا 
وحسني فاضل ونواف اخلالدي 
وصالح الشيخ ونهير الشمري 
وباقي جنوم «األصفر» باالضافة 
الى قدرة اجلهــــاز الفني بقيادة 
ابراهيم،  الرائع محمــــد  مدربنا 
على حتقيــــق طموحات وأحالم 
اجلماهيــــر القدســــاوية بعد ان 
جنح «امللكي» املوســــم املاضي 
في حتقيق الـــــ «ثالثية»، لذلك 
أحب أن أؤكد جلماهيرنا ان جميع 
الالعبني سيبذلون قصارى جهدهم 
لتحقيق طموحاتهم خالل املوسم 

احلالي.
ــب  أح ــاوية:  القدس ــاعل    مش
ــتواك مع األزرق  ــيد مبس أن أش
ــؤالي  واألصفر، ومنها لألعلى وس
ــتعدادات منتخبنا الوطني  عن اس
ــي تصفيات  ــيا ف ملباراة إندونيس

كأس آسيا وحظوظنا في التأهل؟
  كان الفوز على استراليا (١-٠) 
خالل شهر مارس املاضي بداية 
الكرة  الطريق الستعادة أمجاد 
الكويتية وحتقيق آمال اجلماهير 
بالتأهــــل لنهائيات كأس آســــيا 
٢٠١١ وتعويض اخلســــارة (٠-

١) أمام عمان في اجلولة األولى 
لذلك يسعى األزرق للفوز على 
اندونيسيا خالل مباراتي الذهاب 
واإلياب يومــــي ١٤ و١٨ نوفمبر 
املقبــــل قبل مواجهة اســــتراليا 
وعمان في مطلع يناير ومارس 
املقبلني، وكان منتخبنا الوطني قد 
خاض معسكر إعداد قوي بالقاهرة 
تخللته مباراتان جتريبيتان أمام 
ليبيا (١-١) واألردن (٢-١) ما خلق 
نوعا من التفاهم واالنسجام بني 

جميع الالعبني واجلهاز الفني.
ــك في  ــا رأي ــي: م ــد عل   محم
ــل احلالي من العبي منتخبنا  اجلي

الوطني؟
  اجليل احلالي لألزرق قادر على 
استعادة هيبة الكرة الكويتية على 
الصعيدين اخلليجي واآلسيوي 
في حالة تضافر اجلهود والدعم 
والتشــــجيع من اجلميع وإنهاء 
اإلداريــــة وتوافــــر  اخلالفــــات 
الفني واملعسكرات  االســــتقرار 
اخلارجيــــة ألن مواهب العبينا 

األفضل على مستوى اخلليج.
  منى العازمي: ما أبرز املباريات 
احمللية والدولية التي شاركت فيها 

وأديت مبستوى متميز؟
  تألقت مع القادسية أمام أوراوا 
اليابانــــي في الدور ربع النهائي 
لــــدوري أبطال آســــيا، وقدمت 
مستوى طيبا مع األصفر املوسم 
املاضي، وبالنسبة لألزرق تألقت 
أمام استراليا وجنحت في تقدمي 
مستوى جيد حصلت من خالله 

على إشادة اجلهاز الفني.

 «الرباعية» طموح مشروع لـ «القدساوية» وحلـــــــــ

 العب وسط األزرق 
واألصفر فهد األنصاري:

 االســــم: فهــــد ابراهيــــم 
األنصاري

  تاريخ امليالد: ٢٥ فبراير 
١٩٨٧

االجتماعيــــة:    احلالــــة 
أعزب

  املهنة: طالب
  السكن: جنوب السرة

  E-mail:
   propesor١٠١@hotmail.com 

 البطاقة الشخصية  البطاقة الشخصية 

 أحمد حسين

  اثبت العب الوسـط املتألق فهد االنصاري موهبته الكبيرة مع منتخبنا الوطني لكرة القدم والقادسـية في الفترة 

املاضيـة، حيث بزغ جنمه مـع االزرق االوملبي قبل عامني، ثم صقل موهبته مع القادسـية فـي البطوالت احمللية 

واخلليجية واآلسيوية خالل املوسمني املاضيني، مما اهله لالنضمام لالزرق واملشاركة في املباريات الدولية والتي 

كان ابرزها مباراة منتخبنا خارج ملعبه امام استراليا ١ - ٠ خالل مارس املاضي، حيث تألق االنصاري وصال وجال في 

وسط ملعب «الكنغر» االسترالي ليقود االزرق للفوز والعودة بالنقاط الثالث التي احيت آمال منتخبنا الوطني في التأهل 

لنهائيات كأس آسيا ٢٠١١.

  واكـد االنصاري (٢٢ عاما) ان العبي اجليل احلالي قادرون على اسـتعادة امجاد الكـرة الكويتية مرة اخرى بعد 

سنوات طويلة من االخفاق والفشل، واعتبر االنصاري ان الفوز على استراليا كان بداية الطريق نحو استعادة هيبة االزرق 

اآلسيوية، ومتنى تخطي عقبة اندونيسيا خالل مباراتي الذهاب واالياب واملقرر اقامتها يومي ١٤ و١٨ نوفمبر املقبل 

من اجل حجز بطاقة التأهل لكأس آسيا قبل مواجهة استراليا وعمان مطلع يناير ومارس املقبلني.

  وعن حظوظ القادسـية في املنافسـة على الفوز بالبطوالت احمللية خالل املوسـم احلالي، اكد االنصاري ان 

«امللكي» قادر على حصد جميع االلقاب احمللية وتقدمي موسم استثنائي للعام الثاني على التوالي بعدما جنح «االصفر» 

املوسم املاضي في الفوز بالثالثية (كأس االحتاد وكأس سمو ولي العهد والدوري املمتاز)، ويسعى االنصاري لقيادة 

القادسية للمحافظة على الثالثية بجانب استعادة لقب كأس صاحب السمو االمير (أغلى الكؤوس) من اجل حتقيق 

الرباعية التاريخية. وحتدث االنصاري عن ابرز ذكرياته في املالعب، وحكى عن بدايته مع براعم القادسـية، وعبر عن 

احالمه وامنياته، واجاب عن اسئلة القراء خالل هذا احلوار التالي: 

 لقطة تذكارية للزمالء في القسم الرياضي مع األنصاري

 (محمد ماهر)  الزمالء أحمد حسني ويحيى حميدان وعبدالعزيز جاسم وإبراهيم مطر مع ضيف الديوانية فهد األنصاري




