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ثالثيات متميزة
القادس����ية والعربي  3 أندية محلي����ة: 

والكويت
3 العبني محليني: أحمد حواس وسعود 

السربل وسط����ام احلسيني
3 مواه������ب صاع����دة: محمد ده����ش 
وفيص�������ل احلرب������ي وابراهي��������م 

العتيبي
3 محترفني أجان����ب: كيت���ا وتوبانغو 

وويلسون

3 مدربني: زياديتش وآرثر وغوران
اله����ال والنص����ر  أندي����ة عربي����ة:   3

واالحتاد
3 العب����ني ع����رب: أحمد حديد وياس����ر 

القحطاني وأبوتريكة
3 أندية عاملية: ارس����نال وريال مدريد 

وروما
3 العب�������ني عاملي����ني: فابريغ��������اس 

وميس������ي وتشابي

البطاقة الشخصية

االس���م: ع���ادل حمود 
الشمري

تاريخ املياد: 20 يونيو 
1986

املهنة: طالب
احلال�����ة االجتماعي�ة: 

أعزب
السكن: اجلهراء

ثالثيات متميزة
3 أندي���ة محلي���ة: الكويت والقادس���ية 

والعربي
3 العبني محليني: بش���ار عبداهلل وخلف 

السامة وعادل حمود
3 مواهب صاع���دة: محمد دهش وفيصل 

زايد وفهد احلشاش
3 محترفني أجانب: توبانغو وويلس���ون 

وروجيريو
3 مدربني في ال���دوري احمللي: زياديتش 

وخالد الزنكي ومحمد ابراهيم
3 أندية عربية: االحتاد السعودي والوحدة 

االماراتي والزمالك.
3 العبني ع���رب: طارق التاي���ب وعصام 

احلضري ومحمد نور
3 ح���راس محليني: فاح دبش���ة ونواف 

اخلالدي وأحمد الطرابلسي
3 ح���راس عامليني: س���يزر ورينا وبيتر 

شيك.

البطاقة الشخصية

مزي����د  س����طام  االس����م: 

احلسيني

املي����اد: 10 يناير  تاري����خ 

1984
املهنة: موظف عسكري

احلالة االجتماعية: أعزب
السكن: اجلهراء

)فريال حماد(جنوم اجلهراء عادل حمود وأحمد حواس وسطام احلسيني وسعود السربل في ديوانية »األنباء«

نجوم الجهراء الصاعد إلى دوري الممتاز عادل حمود وأحمد حواس وسطام الحسيني وسعود السربل:

نحاول إعادة العصر الذهبي للكرة الجهراوية 
وهدفنا البقاء في دوري األضواء

محم��د احلس��يني: س��ؤالي للنجمني 
عادل وس��طام هل تلقيتم��ا عروضا من 
اندية محلية وما هي؟ وكيف تس��تعدون 

للدوري املمتاز؟
عادل حمود وس���طام احلس���يني: 
لم نتل���ق حتى اآلن عروضا رس���مية 
الشفهية من  الرغبات  باستثناء بعض 
ناديني لكنها لم حتمل الصفة الرسمية 
واما بالنسبة الستعداداتنا فا شك ان 
املطلوب محترفون على مس���توى عال 
خاصة خلط الدفاع وكذلك معسكر اعدادي 

مائم للفريق.
عبداهلل جاسم: بداية اهنئ الالعبني على 
هذا االجناز املمتاز وسؤالي للنجم سطام 

عن جتربته االحترافية في البرتغال؟
سطام احلسيني: كانت جتربة مفيدة 
لي مع نادي بورفيتا واستمرت ملدة 
ثاثة اسابيع خضعت خالها 
لتمارين صعبة واختبارات 
لياق���ة ومهارة خاصة في 
حراسة املرمى وقد عرض 
النادي البرتغالي مبلغ 20 
الف دوالر مقابل التوقيع 
ولكن مع االسف لم يكتب 
للتجربة النجاح بسبب 
عدم منح���ي إجازة 
للتفرغ من اجلهات 
املعنية، السيما انني 
موظف ف���ي احدى 
اجلهات الرسمية في 

الدولة.
اهنئ  جاسم:  سلطان 
األبطال على التأهل 

الدفاع حيث كان من أفضل اخلطوط في 
عصر الفريق الذهبي عندما حقق بطولة 

الدوري موسم 90.
إبراهيم العتيبي: سؤال ألحمد حواس 
لو ج��اءك عرض من األندي��ة الكبرى هل 

تترك اجلهراء؟
أحمد حواس: اجله���راء بيتي األول 
واألخير وهو الس���بب ف���ي جنوميتي 
أفكر  واختياري للمنتخب األوملبي وال 
في تركه، ولكن لو طبق نظام االحتراف 
الكامل وتغيرت النظرة العامة للكرة فمن 

املمكن ان أفكر في اجتاه آخر.
اإلعالمي حامد الشمري: أهنئ النجوم 
األبطال وسؤالي هل سيحافظ الفريق على 
موقعه في الدوري املمتاز؟ وهل س��تعود 
ك��رة اجله��راء ال��ى 

سابق عهدها؟

مبارك الخالدي

عّبر العبو فريق اجلهراء املتأهل للدوري املمتاز للموسم 2010-2011 عادل حمود وأحمد حواس وسطام احلسيني وسعود السربل عن سعادتهم بعودة كرة اجلهراء الى دوري األضواء قائلني: 
إن هذا اإلجناز لم يأت من فراغ بل بجهود اإلدارات املتعاقبة ودعمها للفريق وكذلك جهود اجلهازين الفنيني الس�ابق واحلالي للفريق وهما املدربان، الوطني صالح العصفور والبوس�ني زياديتش 
ومس�اهمتهما في رفع احلالة الفنية للفريق. وطالب الالعبون بتدعيم خطوط الفريق مبحترفني على مستوى عال مع توفير معسكر إعدادي متكامل ليتمكن الفريق من تقدمي الصورة احلقيقية لكرة 

اجلهراء إبان العصر الذهبي للفريق وعدم العودة الى دوري الدرجة األولى. وكان لالعبني تواصل وحديث مع اجلمهور الذي تابعهم من خالل االتصاالت التالية:

وس��ؤالي للنجم سعود الس��ربل من كان 
املنافس القوي لكم وكيف رأيت املنافس��ة 

في املسابقة؟
س���عود الس���ربل: لقد كان الساحل 
من اقوى الفرق املنافسة لنا والبطولة 
كانت قوية منذ بدايتها وكانت حظوظ 
فريقنا والس���احل واليرموك متساوية 
ولكن خيطان ابتع���د فجأة بالرغم من 

البداية القوية له.
إمي��ان: اهنئ الفريق وبش��كل خاص 
الالعب عادل حمود وس��ؤالي له ماذا قلت 
لس��طام عندما كانت ضربات اجلزاء امام 

القادسية في بطولة كأس ولي العهد؟
عادل حمود: ش���كرا على مش���اعرك 
وشهادتي بزميلي سطام مجروحة وانا 
قلت له كلنا نثق فيك وانت املنا للحصول 
عل���ى املركز الثالث، وبالفعل لم يخيب 
الظن ومتكن من صد الركلة احلاسمة.

جابر الش��مري: سؤالي ألحمد حواس 
اي��ن انت م��ن املنتخب وكيف ش��اهدت 

مستوى فرق دوري الدرجة األولى؟
أحمد حواس: شكرا على مشاعرك وأنا 
سبق ان مثلت املنتخب األوملبي ولكن 
لألسف لم تكن هناك متابعة لفرق دوري 
الدرجة األولى من اجلهاز الفني لألزرق 
وعلمت ان هناك رغبة في استدعائي بناء 
على طلب املدرب غ���وران لكنه تراجع 
بحجة انه استدعى العبني من اجلهراء 
هما عادل حمود ومحمد دهش بخاف 
العبني من النصر والساحل والتضامن 

وام���ا املنافس���ة فكانت 

العب ووظيفة
حارس عمارة: بندر مذكر

بودي غارد: فهد ثنيان
بنشرجي: ابراهيم العتيبي

كوافير )حاق(: أحمد حسن
عارض أزياء: سلطان عطشان

مطرب فاشل: محمد دهش
معلم شيشة: أورانس محمد
ممثل كوميدي: أحمد حواس

سائق تاكسي: سعد نزال

المنافس�ة ف�ي دوري »األول�ى« قوي�ة.. وتأهلن�ا ج�اء ع�ن ج�دارة واس�تحقاق

من المتصلين
محمد احلسيني، عبداهلل 

جاسم، س���لطان جاسم، 
إميان، جابر الش���مري، 
جمال يوس���ف، مشعل 
إبراهي���م  احلس���يني، 
العتيبي، اإلعامي حامد 
الشمري، وضاح الفارس، 
سعود العنزي، ندى، علي 
الشمري، شيخة اخلالدي.

ضيوف »األنباء« يردون على أسئلة الزمالء في قسم الرياضة

قوية بني الرباعي اجلهراوي والساحل 
واليرموك وخيطان.

جمال يوس��ف: س��ؤالي لس��طام هل 
اجلهراء يس��تحق التأه��ل للممتاز؟ وما 

حظوظ باقي الفرق؟
سطام احلس���يني: بالفعل نستحق 

التأهل عن جدارة. 
واس���تحقاق وكل احلظ���وظ كانت 
متساوية للفرق كافة بدليل ان اجلولة 
قب���ل األخيرة من املنافس���ة ش���هدت 
تعادلنا مع الش���باب والساحل تعادل 
مع الفحيحيل فاملستويات كانت متقاربة 
وعموم���ا مباريات الدرجة األولى ليس 

لها مقياس.
للنجمني  س��ؤالي  احلس��يني:  مشعل 
س��طام وحواس عن حظوظ اجلهراء في 

الدوري املمتاز وما املطلوب لتقدمي 
مستوى مشرف؟

سطام احلسيني وأحمد 
حواس: نتمن���ى ان نقدم 
أقصى ما لدينا وان تعود 
ك���رة اجلهراء لس���ابق 
عهده���ا كخصم عنيد 
لكل فرق املقدمة ولكن 
ذلك يحتاج إلى اعداد 
خاص ومحترفني على 

مستوى عال، 
خصوصا 

في خ��ط 
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19 ألو

لي

صورة جماعية لنجوم اجلهراء مع الزمالء أحمد حسني وعبدالعزيز جاسم ومبارك اخلالدي وبالل غملوش ويحيى حميدان

فريق اجلهراء قدم مباريات بطولية في دوري الدرجة األولى

البطاقة الشخصية

ح���واس  أحم���د  االس���م: 
الشمري

تاريخ املياد 13 يناير 1987
املهنة: طالب

احلالة االجتماعية: أعزب
السكن: اجلهراء

E-mail:
 ahmed.hawas
@hotmail.com

ثالثيات متميزة
3 أندي���ة محلي���ة: القادس���ية والعربي 

واجلهراء
3 العبني محليني: بدر املطوع وعبدالعزيز 

املشعان وعادل حمود
3 مواهب صاع���دة: فيصل زايد ومحمد 

دهش وفهد احلشاش
3 محترف���ني أجان���ب: فابيانو وتوبانغ 

وكيتا
3 مدربني: مارسيلو كابو ومحمد ابراهيم 

وزياديتش
3 أندية عربية: األهلي املصري والهال 

السعودي واالحتاد السعودي
3 العبني عرب: طارق التايب وأحمد حسن 

ومحمد ناجي )جدو(
3 أندية عاملية: برشلونة ومان يونايتد 

وبايرن ميونيخ
3 العب���ني عامليني: ميس���ي وانييس���تا 

وتشابي

البطاقة الشخصية

ع���واد  س���عود  االس���م: 
السربل

تاري���خ املياد: 24 نوفمبر 
1982

املهنة: مدرس تربية بدنية
احلالة االجتماعية: متزوج

السكن: اجلهراء
E-mail:

 S3000d19
@hotmail.com

عادل حمود: بالتأكيد سنحاول قدر 
استطاعتنا عدم العودة الى دوري الدرجة 
األول���ى، ولكن يتعني ان نش���اهد دعما 
للفريق ماديا ومعنويا من قيادات ووجهاء 
املنطق���ة ومحبي الفريق وكذلك تدعيم 
خطوطه باحملترفني املميزين ومعسكر 
اعدادي مناس���ب كل ذلك س���وف يعيد 

اجلهراء الى سابق عهده.
وضاح الفارس: سؤالي ألحمد حواس 
وسعود السربل عن العروض التي تلقياها 

وما اإلدارة التي جنحت مع الفريق؟
أحمد حواس وسعود السربل: حتى 

اآلن ال توجد عروض رسمية وان كانت 
هناك مفاوضات شفوية لم تتخذ صفة 
الرسمية وبالنسبة لإلدارات التي تعاقبت 
على الفريق كلها قدمت الدعم له بشكل أو 
آخر ولم تبخل أي إدارة على الاعبني أو 
الفريق من حيث التشجيع أو املعسكرات 
ألن الكل يدرك ان الفريق األول هو واجهة 

النادي.
س��عود العنزي: هل العب��و اجلهراء 

مظلومون من املنتخب؟
عادل حمود: نعم فكل العبي دوري 
الدرجة األولى يتعرضون للظلم وليس 
العبو اجلهراء فقط فاجلهاز الفني لألزرق 
ال يكلف نفس���ه عناء متابعة مسابقة 
دوري الدرجة األولى وال الاعبون، علما 
ان هناك مواهب حتتاج ألخذ فرصتها 
كاملة مع األزرق وليس ذنبها ان 
فرقها تلعب في دوري الدرجة 

األولى.
ن��دى: م��ا رأي س��عود 
الس��ربل بنظام املس��ابقات 
ه��ذا املوس��م؟ وم��ا الذي 

ينقص اجلهراء؟
سعود السربل: بالفعل 
نظام جيد أعطى الفرق ذات 
املركز الثاني فرصة أخرى 
لتتأهل بعد مباراة فاصلة 

مع صاحب املركز قبل األخير في مسابقة 
الدوري املمتاز وكل هذا يصب في صالح 
اللعبة واملنافسة وال يفقد األمل لاعبني 
ويبعد اإلحباط عنهم، وكان نظاما موفقا 
وبالنس���بة لفريقنا فا ينقصه سوى 
الاعبني احملترفني على مس���توى في 
خط الدفاع وكذلك الدعم من الشركات 
والوجهاء في املنطقة لاعبني والفريق 
بشكل عام، ألن الفريق ميثل نحو 400 

ألف مواطن ومقيم.
علي الشمري: سؤالي لألبطال ما الذي 
يحتاجه الفريق للظهور بش��كل الئق في 

الدوري املمتاز؟
أحمد حواس: أهم ما يحتاجه الفريق 
هو مدافعون س���وبر ومعسكر إعدادي 
مائم، وقال حمود: ال ميكن ان نستغني 
عن دعم محبي الفريق خصوصا الرؤساء 
الفخريني للنادي واإلدارات السابقة فنحن 
في اجلهراء أسرة واحدة والكل هدفه أن 
يتألق الفريق األول لكرة القدم ويحقق 

االنتصارات.

باقات ورد

ش��يخة اخلال��دي: مبروكني ي��ا أبناء 
اجله��راء على التأه��ل لل��دوري املمتاز 
وس��ؤالي لضيوف الديوانية ملن يحب كل 

منكم أن يهدي 3 باقات ورد؟
أحمد حواس: أهدي الباقة األولى للوالد 
والوالدة والثانية حق جمهور والعبي 

اجلهراء والثالثة جلريدة »األنباء«
عادل حمود: يسعدني توجيه 
باقة الورد األولى للوالد والوالدة، 
والثانية حق االخوة واألخوات 
وأبنائهم، والثالثة حق جماهير 
ك���رة القدم احمللي���ة عموما 
وجماهير اجلهراء خصوصا 

وكل من يحب عادل حمود.
سطام احلسيني: باقة الورد األولى 
لكل من ساهم في اإلجناز، والثانية حق 
جريدة »األنب���اء« والثالثة للتلفزيون 

الوطني والقناة الثالثة.
سعود السربل: أهدي الباقة األولى 
للوال���د والوالدة، والثاني���ة للجمهور 
اجله���راوي، والثالث���ة ل���ألخ محم���د 

مشعل.
لطيفة العنزي: س��ؤالي ألبن��اء نادي 
اجلهراء وضي��وف ديوانية »األنباء«: هل 

ينتمي كل منكم ألسرة رياضية؟
عادل حمود: ال أنتمي ألسرة رياضية 

وأنا الاعب الوحيد في أسرتي.
أحمد حواس: أخوي نافل مدير كرة 

القدم في نادي اجلهراء.
سطام احلسيني: عمي 

سعدون احلسيني كان 
الرئيس األسبق لنادي 
اجلهراء وخالي حميدي 
سعدون مدير قطاع 
الناش���ئني بن���ادي 
اجلهراء وكان العبا 

سابقا.
سعود السربل: 
أنتم���ي  نع��������م 
ألس��رة ري��اضية 
النخ���اع  حت���ى 
فإخوان���ي خ���الد 
وس���لمان  وسعد 
حم���ن  لر ا عبد و

العبون كرة باجلهراء 
وأعم��ام���ي م���رزوق 
وزي���د وحمود العبون 

باجلهراء.

عادل احلمود وسعود السربل سعيدان بالتأهل إلى دوري األضواء 

الدرج���ة   دوري  ف��رق 
األول�ى مظلوم��ة م���ن 
ل�أزرق الفن��ي  الجه�از 

مدافعين  يحت�اج  فريقنا 
ع�ن  نس�تغني  وال  س��وبر 
دع�م الرؤس�اء الفخريي�ن

نظام الصعود والهبوط 
يصب في صالح اللعبة ويعطي 
الفرق فرصة التعويض للتأهل

العصفور وزياديتش ومعسكر اإلسكندرية عوامل ساهمت في اإلنجاز الكبير

ثالثيات متميزة
3 أندي���ة محلي���ة: القادس���ية والعربي 

واجلهراء
3 العبني محليني: بدر املطوع وعادل حمود 

ونهير الشمري
3 مواهب صاع���دة: فيصل زايد ومحمد 

دهش وعذبي الصليلي
3 محترفني أجانب: محمد جمال وجهاد 

احلسني وكيتا
3 مدربني: محمد ابراهيم ومارسيلو كابو 

وزياديتش
3 أندية عربية: النصر السعودي والزمالك 

والترجي
3 العبني عرب: محمد نور ومحمد أبوتريكة 

وأحمد حسن
3 أندية عاملية: برش���لونة وتشلس���ي 

وروما
3 العبني عامليني: دي روس���ي والونسو 

وميسي


