
رياضةالثالثاء  6  ابريل  2010   52

سعيود لـ »األنباء«: أنا أكثر المتضررين من أحداث مباراة مصر والجزائر 

كيف كانت بدايتك مع كرة القدم وما الفرق التي مثلتها؟
في احلقيقة لعبت كرة القدم في سن مبكرة جدا ولم أكن حينها 
أجتاوز 6 س���نوات وانخرطت في صفوف نادي النصر البجوج 
في مدينة »قلما« ولعبت في النادي حتى مرحلة حتت 12 س���نة، 
بعدها انتقلت الى فريق »ترجي قلما« وظللت فيه حتى س���ن 16 
س���نة حيث انتقلت إلى ناش���ئي فريق »وفاق سطيف« وبعدها 
انتقل���ت الى أكادميية »الفتى العربي« ف���ي مصر وبأمانة كانت 
البداية احلقيقية ملشواري مع املستديرة الساحرة من خالل هذه 
األكادميية حيث بدأت األضواء تتسلط علي واألنظار تتجه نحوي 
إذ انتقلت عبر بوابتها إلى اللعب بصفوف أهلي دبي ملدة 6 أشهر 
تقريبا بعدها حدثت بعض املش���اكل املادية مع النادي وانتقلت 

فهد الدوسري
بزغ جنمه كأحد أفضل صانعي اللعب في الوطن العربي، وتنبأ له اجلميع مبستقبل 
واعد وخصوصا انه اليزال في ربيعه التاسع عشر فهو من مواليد 30 سبتمبر 1990، 
وقد تخطت جنوميته حدود وطنه بلد املليون شهيد، وقيل عنه انه عملة نادرة في 
مالعبنا العربية وإذا ما ابتعدت عنه عيون البشـر وإصابات الكرة اللعينة فإنه سيسير 
على خطى النجم الفرنسي زندين زيدان، الذي قاد منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم 
1998، وهو يشترك معه في عدة سمات لعل أبرزها انتماؤهما لبلد واحد وتعاملهما 

بسحر مع الكرة وتلذذهما بصناعة اللعب اجلميل الى جانب أخالقهما العالية.
»األنباء« بدورها كان لها هذا اللقاء مع احملترف في صفوف العربي اجلزائري أمير 
سعيود للحديث عن مستقبله مع األخضر وإمكانية بقائه أو رحيله، والضرر الذي حلق 
به جراء األحداث التي رافقت مباراة املنتخبني اجلزائري واملصري في تصفيات كأس 
العالم وتأثيرها على بقائه في صفوف األهلي املصري، ورأيه في الدوري الكويتي وأمور 
أخرى أفصح عنها سـعيود في أول حوار له لوسـائل اإلعالم منذ وصوله البالد وفيما 

يلي تفاصيل اللقاء:

عالقتي مع اإلخوة باألهلي جيدة وهم يتابعونني ولهم مني جزيل 
الشكر، بينما عودتي لألهلي شيء جيد بالنسبة لي حتى أمتكن 
من إثبات نفس���ي والعودة لألضواء مجددا بعد انتهاء الظروف 
التي حالت دون مش���اركتي مع األهلي، إال ان احلديث أيضا عن 
هذا املوضوع ال يزال مبكرا إلمكانية حصولي على عروض 
أخرى غير األهلي املصري وجميعها ستخضع للدراسة 

واختيار األنسب منها.
هل تعتقد ان املشكلة التي حدثت بني جماهير مصر 

واجلزائر أثرت على مستقبلك في األهلي املصري؟
نع���م أنا أكثر العب تضرر من تلك األحداث وما 
رافقها من توتر للعالقة بني البلدين وملست الفرق 
الكبير قبل األحداث وبعدها وهذا ال يعكس حقيقة 
أخالق الش���عبني س���واء اجلزائريون أو املصريون 
فكالهما يعشق كره القدم، ويجب ان نترفع عن كل 
تلك األم���ور واجلراح حتى تعود العالقات كما كانت 

بني البلدين قبل تلك املباراة املثيرة.
ملاذا يصنف اجلمهور اجلزائري كجمهور مشاغب؟

اجلمهور اجلزائري أحسن جمهور بأفريقيا وعلى 
مستوى العرب أيضا وأنا سبق أن عشت مع اجلمهور 
اجلزائري، وبطبيعة احل���ال كل دولة فيها جماهير 
مش���اغبة وتخرج عن القانون ولكنها فئة صغيرة، 
واجلزائريون يعشقون كرة القدم بشكل 
كبير جدا والش���غب احلقيقي من 
وجهة نظري موجود في أميركا 
اجلنوبية بشكل الفت وليس لدينا 

جمهور مشاغب في اجلزائر.
هل من املمكن ان تشارك مع اجلزائر 

في كأس العالم املقبلة؟
هذا حلم كبير بالنسبة لي ان امثل املنتخب الوطني 
في أعظم بطوالت كرة القدم على اإلطالق، ولكن ذلك 
صعب في الوقت الراهن لوجود العبني كبار، وهذا ال 
يقلل من قدراتي ولكن ظروفي اخلاصة التي مررت 
بها أثرت علي وجعلتني خارج احلس���ابات مؤقتا 

لصفوف األهلي املصري ولعبت بعض املباريات الودية ثم محطتي 
األخيرة بإعارتي للعربي.

ما رأيك في مستوى الدوري؟
بصراحة لم أك���ن املك فكرة كبيرة عن الدوري الكويتي قبل 
انضمامي للعربي ولكن وجدت منافسة كبيرة وخصوصا بني عدد 

من الفرق مثل القادس���ية والعربي والكويت وكاظمة وحتى 
اآلن لم يحس���م لقب الدوري ألي فريق، وهذا يعكس حالة 

التنافس اجليدة التي يعيشها الدوري، وهو بذلك يكون 
في مصاف الدوريات في دول املنطقة، لوال ضعف بعض 
املالعب وأرضياتها والتي تنعكس بصورة مباشرة على أداء 

الالعب على وجه اخلصوص وعلى الفريق بشكل عام.
وم��ا رأي��ك في مس��توى احملترف��ني األجان��ب بالدوري 

احمللي؟
لم أحظ مبتابعة محترفي الفرق األخرى نظرا النشغالي 

بتدريباتي م���ع األخضر والتجهيز للمباريات، بينما 
العربي يضم محترفني جيدين مثل السوري محمد 

زينو الذي يجيد تس���جيل األه���داف، ومواطنه 
فراس اخلطيب وهو من الالعبني املميزين خلقا 

وأداء.
هل ستجدد عقدك مع العربي؟

احلمد هلل أنا مرتاح جدا لوجودي بني جدران 
الزعي���م وجماهير القلع���ة اخلضراء حتبني 
وال يس���عني إال ان اش���كرهم على هذا احلب 
والتقدي���ر الكبيرين اللذين حظيت بهما منذ 
قدومي للكويت، وباعتقادي ان احلديث عن 
مس���ألة جتديد العقد من عدمه سابق ألوانه 
ألنني أحب ان أعيش كل حلظة بلحظتها وال 
أود أن أفكر في أي شيء ميكن ان يؤثر على 

تركيزي مع الفريق حاليا.
الع��ودة لصف��وف األهل��ي  ه��ل حتب��ذ 

املصري؟
ال يزال عقدي مع األهلي املصري قائما وأنا 
حاليا معار لصفوف العربي واحلقيقة ان 

ولكن سيبقى ارتداء قميص املنتخب الوطني حلمي الذي أسعى 
لتحقيقه بعد ان ارتديت قميص املنتخب االوملبي في فترة سابقة 

والزلت احظى بشرف متثيله.
ف��ي رأيك هل س��يكتفي املنتخب اجلزائري باملش��اركة في كأس 

العالم؟
ال طبعا فاملنتخب اجلزائري اختلف عما كان عليه في السنوات 
املاضي���ة ويضم مجموعة مميزة من الالعبني احملترفني في اكبر 
دوريات العالم كما يضم العبني شبابا من صغار السن ولم يخوضوا 
سوى 6 أو 7 مباريات دولية وأنا اعتقد أنهم سيقدمون مستوى 
رائعا يرضي جماهير الكرة اجلزائرية والعربية ككل كونه ممثل 

العرب الوحيد وان شاء اهلل سيتأهلون للدور الثاني.
هل هناك العبون كويتيون يستحقون االحتراف في اخلارج؟

نع���م هناك العديد من الالعب���ني املميزين وأصحاب اخلامات 
الطيب���ة في املالعب الكويتية وال يقلون ع���ن غيرهم من الدول 
املجاورة ومستواهم الفني اكبر من الدوري الكويتي ولكن املجال 

ال يسع لذكرهم لكثرتهم.
ماذا ينقص الالعب الكويتي؟

الالع���ب الكويتي ميل���ك أداء فنيا مميزا داخ���ل امللعب ولكن 
تنقصه عدة عوامل أبرزها االحتراف واملنش���آت واملالعب، ومن 
الصعب احلصول على العبني مميزين ميكن االعتماد عليهم في 
ظل عدم توفير جميع ما سبق، والذي ان حتقق فسيزود املنتخب 
مبخرجات مميزة تكفل له القدرة على مقارعة الفرق الكبيرة في 

القارة الصفراء.
هل تعد اجلماهير العرباوية ببطولة هذا املوسم؟

إن شاء اهلل نعد اجلماهير العرباوية التي اخجلتني بحبها الكبير 
بتحقيق بطولتي كأس صاحب السمو األمير وكأس سمو ولي العهد 
لكونهما بطولتني غاليتني على اجلماهير نظرا الرتباطهما بأسماء 

رموز البلد ولعشق القلعة اخلضراء احتضان الكؤوس.
كلمة أخيرة:

أش���كر اجلماهير العرباوية على حسن استقبالها لي والشكر 
موص���ول ل� »األنباء« إلتاحة الفرصة ل���ي للقاء اجلماهير ونقل 
وجهة نظري في عدد من األمور، وأمتنى ان يكون ختام املوس���م 

مسكا للعرباوية بعد ضياع بطولة الدوري.

أكد أن الحديث عن بقائه في صفوف العربي سابق ألوانه مشيدًا بالمحترف السوري زينو

)احمد باكير(سعيود يتمنى مشوارا موفقا مع العربيامير سعيود مع العبي األهلي محمد سمير وشريف عبدالفضيل

جانب من تدريبات منتخبنا الوطني استعدادا خلوض منافسات بطولة القوى

وصول الوفود المشاركة في بطولة الخليج الـ 12 لقوى الشباب
وصلت منتخب����ات دول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي ال����ى الكويت 
للمشاركة في بطولة اخلليج الثانية 
عش����رة أللعاب القوى للشباب التي 
تس����تضيفها الكويت في الفترة من 
7 إل����ى 9 ابريل اجلاري على مضمار 
كيفان حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد، 
ووصل الوفد السعودي على دفعتني من 
الرياض وجدة، وتبعته الوفد القطري 
والبحرين����ي والعماني، بينما يصل 
املنتخب اإلماراتي اليوم، وستتدرب 
جميع املنتخبات اليوم على مضمار 
احمد الرشدان قبل خوض التصفيات 
التمهيدية بي����وم واحد للتعود على 
طبيعة األجواء م����ن أدوات ومالعب 
وسيكون االفتتاح يوم غد وستتبعه 

مباشرة انطالقة البطولة.
وفي هذا اإلط����ار قال رئيس وفد 
منتخبن����ا الوطني فه����د العازمي ان 
العبينا سيدخلون البطولة واضعني 
نصب أعينه����م منصات التتويج في 
أي مس����ابقة يشاركون بها، الفتا الى 
انه كان من املفت����رض أن يتم إعداد 
البطولة بشهرين لكن  الالعبني قبل 
ظروف الالعبني الدراسية لم تسمح 
لهم بذلك الس����يما أن اغلب الالعبني 
من الطلبة وبالتالي فضلنا إعدادهم 
بالكويت في معسكر داخلي ملدة 15 يوما 
كانت فيه التدريبات مكثفة وعلى أعلى 
مستوى ألهمية احلدث كون الكويت 
هي البلد املضي����ف ويجب أن يظهر 
بصورة مش����رفة من جميع النواحي 

تنظيميا وفنيا.
وتوقع العازمي أن يحصل أبطال 
الكويت عل����ى ميدالية ملونة في كل 
مسابقة يشاركون بها رغم قوة املنافسة 
من باق����ي املنتخبات اخلليجية التي 
اس����تعدت جي����دا للبطولة من خالل 
معس����كرات خارجي����ة طويلة املدى 

لكن ثقته بالعبينا وإمكاناتهم العالية 
هي التي ستمثل الفارق في النتائج 
النهائية لكل مسابقة، مشيرا إلى أن 
احلصول على امليداليات الذهبية هو 
احملك األساس����ي للحصول على لقب 

البطولة.
وأشار إلى اهمية إقامة مثل هذه 
البطوالت في كل عام لزيادة االحتكاك 
االيجابي بني أبن����اء املنطقة ما يثمر 
نتائج على امل����دى البعيد من خالل 
البطوالت اآلسيوية والعاملية مضيفا أن 
البطولة ستكون مبثابة إعداد لالعبينا 
للمشاركة في البطولة العربية التي 

تقام في مصر مايو املقبل.

 اليوحة: منافسة قوية

م����ن جانبه قال الع����ب منتخبنا 
الوطني للشباب واملشارك في مسابقة 
الوثب الثالثي عب����داهلل اليوحة انه 
سيحاول قدر اإلمكان حتقيق امليدالية 
الذهبية وانه من اآلن وضعها نصب 
عينيه لكن ذلك ال مينع من انه يتوقع 
منافسة قوية من باقي العبي اخلليج 
الذين يستعدون بشكل جيد ملثل هذه 
البطوالت، مشيرا إلى أن الفائدة تكون 
الالعبني لزيادة  دائما كبيرة جلميع 

االحتكاك فيما بينهم.

الكندري: بطولة مفاجآت

م����ن جهته عبر الع����ب منتخبنا 
الوطني للشباب واملشارك في مسابقة 
القفز بالزانة أحمد الكندري عن سعادته 
باملشاركة في هذه البطولة التي تعتبر 
االنطالقة احلقيقية ألي بطل خليجي 
آسيويا وعامليا ألنه سيختبر قدراته 
من خاللها ويعرف ماذا يريد أن يفعل 
وكيف له أن يطور مستواه مستقبال، 
مضيفا أن البطول����ة دائما ما حتمل 
مفاجآت من خالل ظهور أبطال جدد 
يساهمون دائما في رفع أعالم بلدانهم 
في احملافل العربية واآلسيوية والعاملية 

في املستقبل القريب.

»اإلعالم« يفوز على »التربية«

وفد »الهيئة« إلى بيروت

حقق فريق اإلعالم فوزا مهما 
في بطول����ة دوري الوزارات لكرة 
القدم على فريق التربية 1 � 0 ضمن 
املجموعة األولى، فيما اس����تطاع 
احل����رس ان يهزم الدفاع 2 � 1 بعد 
مباراة مثيرة أهدر فيها الفريقان 
جملة ف����رص، وجنح احلرس في 
اجتياز خصمه مستفيدا من عامل 
اللياقة البدنية. وفاز اإلطفاء على 
الصناعة 3 � 2 بينما أوقف فريق 
الكهرباء عندما  الكويتية فري����ق 
تعادل معه بهدف لكل منهما ضمن 
املجموعة الثانية للبطولة. وتنطلق 
غدا جولة جديدة من املباريات مع 
اقتراب األدوار احلاس����مة في هذا 
الش����هر. وفي أولى مواجهات كرة 
اليد، جنح فريق احلرس في حتقيق 

أول فوز له على الدفاع.

يغادر الي����وم الى بيروت وفد 
الكويت برئاس����ة رئيس مجلس 
اإلدارة � املدير العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة فيصل اجلزاف 
للمشاركة في اجتماعات الدورة 33 
ملجلس وزراء الشباب والرياضة 
الع����رب واجتماعات ال����دورة 53 
للمكتب التنفيذي واجتماعات الدورة 
30 ملجلس إدارة الصندوق العربي 
لألنشطة الشبابية والرياضية خالل 
الفترة من 7 � 8 اجلاري. من جانبه، 
ادارة اإلعالم والنش����ر  أفاد مدير 
واملتحدث الرسمي للهيئة توفيق 
العيد بأن الوفد الكويتي س����يقدم 
في هذه االجتماعات عددا من أوراق 
العمل لتطوير األنشطة الرياضية 
والشبابية، الس����يما في مجاالت 
الرياضة للجميع والرياضة النسائية 
وتطوير اجلانب املعلوماتي لدعم 
التواصل بني املؤسسات الشبابية 
والرياضية العربية. كما سيتم اتخاذ 
قرار بشأن إقامة الدورة الرياضية 

العربية لأللعاب الشاطئية

الجمهور الجزائري األفضل أفريقيًا وعلى مسـتوى العرب ربمـا أعود إلى صفـوف األهلي المصـري إلثبات ذاتي


