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البطاقة الشخصية

أكد أن 
»العنابي« 
سيعّوض 
البداية 
المتعثرة 
في الدوري 
الممتاز

الش�مري  ماه�ر 
مدرب متميز نجح في 
تحقيق طفرة بمستوى 
العبي األزرق األولمبي

رحي�ل كاب�و واحت�راف ناي�ف وتواض�ع 
مس�توى المحترفي�ن وراء تراج�ع نتائج النصر
حصلت على لقب هداف دوري الشباب.. وال 
وسنغافورة والكويت  كاظمة  في  أهدافي  أنسى 

الزمالء عبدالعزيز جاسم 
وسمير بوسعد وأحمد حسين 
مع القهيدي في لقطة تذكارية

 )حسن حسيني(

أحمد حسين
بعد تألقه مع منتخبنا األوملبي لكرة القدم في بطولة اخلليج الثانية للمنتخبات األوملبية »خليجي 2« بقطر خالل شهر 
أغسطس املاضي وظهوره مبستوى متميز، أصابت عني احلسود مدافع األزرق األوملبي ونادي النصر غازي القهيدي بعدما 
تع�رض إلصابة في »أنكل« القدم مع »العنابي« في الدقيقة األولى أمام الكويت في اجلولة األولى بالدوري املمتاز، مما أدى 

الى ابتعاده عن املالعب نحو 4 أسابيع.
ويبذل القهيدي )21 سنة( قصارى جهده في التدريبات من أجل العودة للمشاركة مع ناديه النصر واألزرق واألوملبي 
ومواصلة تألقه من أجل املنافس�ة على الفوز بإحدى البطوالت احمللية بجان�ب قيادة األزرق األوملبي للتأهل ألوملبياد 

»لندن 2012« حيث من املقرر ان تبدأ التصفيات خالل شهر فبراير املقبل.
وفي حواره مع قراء »األنباء« في »ألو رياضة« بالديوانية أكد القهيدي انه سعيد باملستوى اجليد الذي ظهر به مع منتخبنا 

األوملبي لكنه حزين لإلصابة التي أبعدته عن املشاركة مع األزرق األوملبي في املباريات التجريبية استعدادا لبطولة 
غرب آسيا لكنه من املقرر ان يعود للمالعب خالل األيام املقبلة من أجل تعويض اخلسائر الثالث للعنابي في الدوري 

املمتاز واستعادة نغمة االنتصارات مجددا من أجل املنافسة على الفوز بإحدى البطوالت احمللية.
وحتدث القهيدي عن بدايته مع براعم نادي القادس�ية قبل انتقاله لنادي الكويت ثم انتقاله لنادي النصر 
حيث تدرج في جميع فرق املراحل السنية حتى وصل للفريق األول بجانب انضمامه ألزرق الشباب واملنتخب 

األوملبي.
وأكد القهيدي ان املستوى املتميز الذي ظهر به األزرق األوملبي في »خليجي 2« يؤهله حلجز إحدى بطاقات 

التأهل ألوملبياد لندن 2012 مناشدا احتاد الكرة ضرورة احملافظة على الفريق ألنه ميثل مستقبل الكرة الكويتية، وعّبر 
القهيدي عن أحالمه وأمنياته وأجاب عن أسئلة القراء خالل احلوار التالي:

  س��امي إبراهيم: هل 
األزرق األوملبي قادر على 
»لندن  ألوملبياد  التأهل 
واس��تعادة   »2012
أمجاد األجيال السابقة 
الت��ي تأهلت ألوملبياد 
موسكو 1980 وبرشلونة 

1992 وسيدني 2000؟
اذا استمر برنامج 
إعداد األزرق األوملبي 
على ه���ذا النهج من 
معسكرات خارجية 
ومباريات جتريبية 
واهتم���ام بالالعبني 
الفني  ودعم للجهاز 
بقيادة املدرب الكفء 
الش���مري  ماه���ر 
راح يتأه���ل األزرق 
األوملبي ع���ن جدارة 
ألوملبياد لندن نظرا 
لكثرة املواهب احمللية 
اإلداري  واالهتم���ام 

والفني بالالعبني.
قدس��اوية عازمية: 
جاءتك  ان  س��بق  هل 
عروض انتقال محلية 
ظه��ورك  ظ��ل  ف��ي 
متمي��ز  مبس��توى 
م��ع النص��ر واألزرق 

األوملبي؟
نعم جاءني عرض من ناد 
محلي كبير املوسم املاضي ولكن إدارة النصر 
متس���كت ببقائي، وقبل انطالق املوسم احلالي 
جاءني عرض آخر من ناد محلي كبير لكن إدارة 
النصر رفضت العرض، وأمتنى التألق مع »العنابي« 
م���ن أجل حتقيق حلمي باالنضم���ام ألحد األندية 

اجلماهيرية في حالة موافقة إدارة النصر.
غال محمد: أنت العب صاعد وموهوب وأرش��حك 
للتأل��ق مع النص��ر واألزرق األوملبي، وس��ؤالي عن 

اصابتك ومتى تعود للمالعب؟
تعرضت لكدمة في »انكل« القدم بعد التحامي 
بكرة مشتركة في أولى مباريات النصر في الدوري 
املمتاز امام الكويت 0 � 4 وفي أول دقيقة من املباراة، 
مما أدى الى استبدالي وأكدت الفحوصات الطبية 
واألشعة تعرضي لشرخ في عظمة القدم ومتزق في 
األربطة، مما كان يعني غيابي عن املالعب نحو 5 
أسابيع، واحلمد هلل بعد العالج الطبيعي واملشاركة 
في التدريبات خالل االسبوع املاضي أسعى للمشاركة 

في املباريات املقبلة لنادي النصر.
طالل الدوس��ري: هل توجد خالف��ات بينك وبني 

مدرب األزرق األوملبي ماهر الشمري؟
ال توجد أي خالفات أو مش���اكل بيني وبني أي 
م���درب والعالقة طيبة للغاية ب���ني جميع العبي 
األزرق األوملب���ي واملدرب الوطن���ي املتميز ماهر 

الشمري الذي اعتبره من أفضل املدربني احملليني 
وهو األجدر بتدريب منتخبنا األوملبي وجنح في 
حتقيق طفرة كبيرة ولدي���ه طموح كبير للتأهل 

ألوملبياد لندن 2012.
فيصل اخلالدي: هل أثرت األزمة الرياضية عليك 

كالعب وما هي عيوب الكرة الكويتية؟
نع���م أثرت األزمة الرياضي���ة احمللية وتغيير 
إدارات احت���اد الكرة على جميع الالعبني، وأمتنى 
تكاتف اجله���ود والتعاون ب���ني اجلميع من أجل 
النهوض بالكرة الكويتية وحتقيق االستقرار اإلداري 
والفني الذي ينعكس بصورة ايجابية على مستوى 
الالعبني، كما أناشد املسؤولني ضرورة بناء مالعب 
جديدة وعالج أرضيات املالعب السيئة والتخطيط 
ملستقبل اللعبة من معسكرات خارجية واحتكاك 
م���ع أفضل الفرق العربي���ة والعاملية بجانب حل 

مشاكل الالعبني.
محمد الزمنان: أحب أن أش��يد مبستواك وأمتنى 
لك التوفيق، وس��ؤالي ما النادي ال��ذي حتلم باللعب 

معه؟
اذا وافقت إدارة النصر على انتقالي أحلم باللعب 
ألحد األندية الثالثة الكبار )القادس���ية أو العربي 

أو الكويت(.
من مثلك األعلى محليا وعامليا؟

مس���اعد ندا مثلي األعلى محلي���ا، والبرازيلي 
مايكون مثلي األعلى عامليا.

مش��عل القدساوي: ما أفضل هدف سجلته خالل 
مسيرتك، وأفضل املباريات التي تألقت خاللها؟

ال أنسى هدفي في مرمى حارس كاظمة حسني 
كنكوني في دوري املراحل الس���نية حيث انفردت 
مبرمى كنكوني وراوغته وسجلت هدفا جميال، اما 
بالنسبة ألفضل مباراة فكانت أمام العربي في كأس 
األمير املوسم قبل املاضي وقدمت مستوى متميزا 

رغم فوز العربي بركالت الترجيح.
عرباوية لألبد: من أفضل الالعبني احملليني وأبرز 

احملترفني األجانب؟
بدر املطوع ووليد عل���ي ومحمد جراغ أفضل 
الالعبني احملليني، وكاريكا وروجيريو وكيتا ابرز 

احملترفني.
وم��ن املواه��ب الصاع��دة التي ترش��حها للتألق 
والبروز، ومن الالعب الذي يس��تحق اللعب أساسيا 

مع األزرق؟
حمد امان ويوسف ناصر وناصر القحطاني ابرز 
املواهب الصاعدة، واعتبر عبدالعزيز املشعان من 
أفضل الالعبني احملليني ويستحق اللعب أساسيا 

مع األزرق.
صفي��ة مهدي: أن��ت الع��ب متمي��ز وأتوقع لك 
مس��تقبال باهرا، وس��ؤالي عن األلقاب التي حتب ان 

تطلقها على أصدقائك من الالعبني؟
حسني كنكوني )حارس عمارة(، سلمان املطيري 
)بودي غارد(، جابر عطا )معلم شيش���ة(، فيصل 
العدوان���ي )عارض أزياء(، عبدالرحمن املوس���ى 
)كوافير(، مشاري فيحان )ممثل كوميدي(، طالل 

نايف )بنشرجي(.
ش��يخة اخلالدي: هل تتابع بط��والت الدوري في 

مدافع األزرق األولمبي والنصر غازي القهيدي:
قادرون على التأهل ألولمبياد  »لندن 2012« 

ولدينا أفضل المدربين والمواهب في الخليج
طموحي رفع اسم الكويت عاليًا واالنضمام لألزرق واالحتراف الخارجي

صراع على الكرة بني علي مقصيد وغازي القهيدي
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25 ألو مدير األزرق األوملبي السابق أمين احلسيني، 
والدة غازي القهيدي، س���امي ابراهيم، قدساوية 
عازمية، غال محمد، طالل الدوسري، فيصل اخلالدي، 
محمد الزمنان، مشعل القدساوي، عرباوية لألبد، 
صفية مهدي، ش���يخة اخلالدي، محمد املطيري، 
عبدالعزيز العدواني، تركي، بدر اخلالدي، ش���هد، 

جمانة الفضلي ووفاء ثابت.

من المتصلين

المطوع وج�راغ ووليدينيو أفضل الالعبي�ن المحليين.. 
الصاع�دة المواه�ب  أب�رز  والقحطان�ي  وناص�ر  وأم�ان 

بدأت مع براعم القادس�ية قبل انتقالي ألشبال »العنابي« 
وأش�كر مس�ير وظاه�ر العدوان�ي.. وماه�ر وعلي الش�مري

القهيدي تألق مع األزرق األولمبي في »خليجي 2«

ضيف ديوانية »األنباء« غازي القهيدي يتوسط الزميلني عبدالعزيز جاسم وأحمد حسني

أوروبا، ومن العبك املفضل وأي الفرق تشجع؟
أتابع جميع البطوالت األوروبية وأشجع برشلونة 
االس���باني ومان يونايتد االجنليزي وانتر ميالن 
االيطالي، وأعتبر ان الثالثي االس���باني تش���اڤي 
هيرنانديز واالرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي 

مايكون أفضل الالعبني.
وماذا عن الكرة اخلليجية والعربية؟

أشجع أندية الهالل السعودي واألهلي املصري 
والعني االماراتي، وأعتبر ان الس���عودي ياس���ر 
القحطاني ومواطن���ه محمد نور واملصري محمد 

أبوتريكة أفضل الالعبني العرب.
والدة غازي القهيدي: مشكورين يا »األنباء« على 
استضافتكم ولدي غازي وأمتنى له التوفيق في امللعب 
بجانب إنهاء دراسته اجلامعية بنجاح، وأحب أن أشيد 

بأخالق غازي والتزامه داخل وخارج امللعب.
مشكورة يا أمي على املشاركة وأمتنى أن أكون 

عند حسن ظنك بي.
مدير املنتخب األوملبي الس��ابق أمين احلس��يني: 
في البداية أحب أن أشيد مبوهبة غازي، ولو حافظنا 
على مس��تواه راح يكون العبا متميزا وجنما كبيرا، 
وأش��بهه بالنجم السابق عصام س��كني، كما أطلقت 
علي��ه لقب »الغزال« وس��ؤالي: م��ن أصحاب الفضل 

عليك خالل مسيرتك؟
مش���كور كابنت أمين على املداخلة ويشرفني 
توجيه الشكر والتقدير لك على جهودك ونصائحك 
الدائمة، اما بالنس���بة ألصحاب الفضل علّي فهم 
جميع من أشرف على تدريبي وخصوصا ظاهر 
العدواني ومسير العدواني وعلي الشمري وماهر 
الشمري. وأحب أن أشيد بالكابنت أمين احلسيني 
ال����ذي كان من أس����باب وص����ول األزرق األوملبي 
لنهائي »خليجي2« في قط����ر، وصاحب نصائح 
غالية ومجهودات كبيرة ودعم ال محدود جلميع 

العبي منتخبنا األوملبي
محمد املطيري: ما س��ر تألقك مع األزرق األوملبي 

في »خليجي2« للمنتخبات األوملبية؟
االنس���جام والتفاهم الكبير بني اجلهاز الفني 
والالعب���ني س���ر حص���ول األزرق واألوملبي على 
املركز الثاني في »خليجي2« بجانب اإلعداد اجليد 
خالل املعس���كر اخلارجي في النمسا، وتوجيهات 
املدرب الوطني املتميز ماهر الشمري حيث جنح 
األزرق األوملبي في حتقيق التعادل مع اإلمارات 1-1 
والس���عودية 0-0 في الدور األول قبل الفوز على 
ُعمان في الدور قبل النهائي ثم اخلسارة 0-1 أمام 

اإلمارات في املباراة النهائية.
عبدالعزيز العدواني:  ما حظوظ منتخبنا األوملبي 

في التأهل ألوملبياد لندن؟
حظوظنا كبيرة في ظل االهتمام والرعاية الكبيرة 

التي يحظى بها األزرق األوملبي.
وملاذا تعرض النصر خلس��ارة مبارياته ال� 3 في 

الدوري املمتاز؟
رغم املستوى الرائع الذي ظهر به نادي النصر 
املوس���م املاضي وحصوله على املركز الثالث في 
الدوري املمتاز فان »العنابي« فش���ل أمام الكويت 
0-4 والعربي 1-2 والقادس���ية 1-3 في اجلوالت 

الثالث السابقة في الدوري املمتاز للموسم احلالي 
لعدة أسباب أهمها انتقال املدرب البرازيلي املتميز 
لتدريب العربي والتخلي عن احملترفني »السوبر« 
وضع���ف برنامج اإلعداد بجانب س���وء احلظ في 
مواجهة األندية الثالثة الكبار في بداية املوس���م 

احلالي لكن »العنابي« قادر على العودة بقوة في 
اجلوالت املقبلة واستعادة االنتصارات من أجل 

حتقيق مركز متقدم في الدوري املمتاز.
جمانة الفضلي: ما أبرز أحالمك وطموحاتك؟

أحلم برفع اس���م الكويت عاليا في احملافل 
الدولية ومتثيل األزرق واملشاركة في تصفيات 
كأس العال���م 2014 وأوملبياد لندن 2012، وعلى 
املستوى احمللي أطمح لقيادة النصر للفوز بإحدى 
البطوالت احمللية بجانب االحتراف اخلارجي أو 

االنتقال ألحد األندية اجلماهيرية الكبرى.
من أق��رب الالعبني الى قلبك؟ ومن الالعب الذي 

ترتاح اللعب الى جواره؟
حس���ني كنكوني وناص���ر القحطاني وعادل 

مطر أقرب أصدقائي وارتاح للعب بجوار مشاري 
فيحان، كما أتفاءل بوج���ود طالل نايف بجواري 

في امللعب.
بدر اخلالدي: أمتنى انضمامك لألزرق واملشاركة 
ف��ي »خليجي 20«.. وس��ؤالي عن أس��باب تواضع 

نتائج النصر؟
مشكور ولكني مازلت العبا في األزرق األوملبي 
وأمتنى تثبيت قدماي والتألق من أجل االنضمام 
للمنتخب األول وبالنسبة لتواضع نتائج النصر 

بسبب رحيل املدرب مارسيلو كابو وانتقال جنم 
وس���ط النصر طالل نايف لالحتراف اخلارجي 
وضعف مس���توى احملترفني احلاليني بجانب 
مواجهة العربي والقادسية والكويت في مستهل 

مشوارنا في الدوري املمتاز.
ما أب��رز املباري��ات التي تألق��ت خاللها.. وهل 
س��جلت أهدافا مع األزرق األوملبي أو الفريق األول 

للنصر؟
تألقت أمام العربي في كأس األمير املوسم قبل 
املاضي، وسجلت العديد من األهداف أبرزها هدفي 
في الكويت 2-1 في الدوري املمتاز املوس���م قبل 
املاضي 2-1 وس���جلت مع األزرق األوملبي هدفني 

في مرمى سنغافورة 3-0 العام املاضي.
تركي: هل أنت قدساوي أم عرباوي.. وما النادي 

الذي حتلم باالنضمام اليه؟
لست قدساويا وال عرباويا ولكني نصراوي، 

وأحلم باللعب ألحد األندية اجلماهيرية.
شهد: ملن حتب أن تهدي 3 باقات من الورد؟

أهدي الباقة األول���ى للوالد والوالدة، والثانية 
الكويتي  جلميع أصدقائ���ي، والثالثة للجمه���ور 

الوفي.
هل أنت من أسرة رياضية؟

ال.. أنا الرياضي الوحيد في أسرتي.
وفاء ثابت: لو فزت ب� 3 تذاكر سفر مجانية 

ألي البالد تسافر ومع َمْن؟
أسافر إلى أملانيا مع صديقي يعقوب 

البالول ومحمد الزمنان.

البداية في القادسية.. والتألق مع النصر

التشكيلة المثالية

حتدث القهيدي عن بداية مسيرته الكروية مع براعم كرة القدم بنادي القادسية 
حتت 12 سنة والتي استمرت بضعة شهور حتى حدث خالف مع مدير الكرة مما 
تسبب في استبعاد 15 العبا صغيرا كان هو من بينهم لينتقل الى نادي الكويت 
لكنه لم يستمر طويال حتى انتقل ألشبال نادي النصر حتت 15 سنة حيث تدرج 
في جميع فرق املراحل السنية حتى وصل للفريق األول، وحقق القهيدي كأس 
االحتاد مع فريق 15 س���نة بجانب املركز الثاني في الدوري، ومع فريق 17 سنة 
كأس االحت���اد وثالث الدوري، وأحرز أيض���ا بطولة الدوري مع فريق حتت 20 
سنة، وكان هداف دوري الشباب )12 هدفا( وجنح في الصعود للدوري املمتاز مع 
الفريق األول محققا املركز الثالث في الدوري وثالث كأس األمير املوسم املاضي، 
ويحكي القهيدي أنه لعب كمهاجم وسجل أهدافا عديدة مع فرق املراحل السنية 

قبل ان يتحول ملركز الظهير األيسر مع الفريق األول.

اختار ضيف ديوانية »األنباء« غازي القهيدي 
التشكيلة املثالية للمنتخب الوطني لكرة القدم 
والتي تض���م افضل الالعبني احملليني حس���ب 
اختيارات القهيدي، وجاءت تش���كيلة »األزرق« 
على النحو التالي: خالد الرش���يدي في حراسة 
املرمى، وحسني فاضل ويعقوب الطاهر ومساعد 
ندا ومحمد راشد الفضلي في الدفاع، وطالل نايف 
وطالل العامر ومحمد جراغ ووليد علي في وسط 
امللعب، وبدر املطوع وفهد الرشيدي في الهجوم، 
بينما تواجد في قائمة االحتياط نواف اخلالدي 
وفهد عوض وأحمد الرشيدي وعادل حمود وأحمد 

عجب ويوسف ناصر.

ندا مثلي األعلى محليًا.. ومايكون عالميًا
القهيدي تألق مع األزرق األوملبي في »خليجي2«


