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البطاقة الشخصية

أحمد حسين
يعتبر جنم وسط األزرق األوملبي ونادي القادسية املتألق عمر 
بوحمد أحد أبرز الالعبني املتميزين واملوهوبني أصحاب األداء الراقي 
واملستوى الثابت، ورغم ان عمره لم يتجاوز الـ 21 اال انه أصبح قائدا 
لألزرق األوملبي وجنم ساطع في سماء »امللكي« في الفترة املاضية، 
وألنه ينتمي ألسرة »قدساوية« عريقة فوالده عبداللطيف بوحمد كان 
العبا سابقا مع القادسية، كما ان عميه حمد وسعود كانا من جنوم 
منتخبنا الوطني والقادسية في السنوات املاضية لذلك لم يكن من 
املستغرب ان يولد العب موهوب في حجم عمر بوحمد ليكمل رحلة 
اآلباء واألجداد في املالعب، ويسير على خطى الكبار إلضافة املزيد 

من االجنازات الكروية ألسرة »بوحمد« الكبيرة.
وبعد ظهوره مبستوى متميز في بطولة »خليجي 2« بقطر وحصوله 
على املركز الثاني »الوصيف« بجانب تألقه مع القادسـية، حل عمر 
بوحمد ضيفا على ديوانية »األنباء« وحتدث في »ألو رياضة« عن بدايته 
مع براعم كرة القدم بنادي القادسـية وتدرجـه في فرق املراحل 
السـنية حتى وصل للفريق األول املوسم املاضي، كما حتدث عن 
اختياره قائدا لألزرق األوملبي وتألقه في »خليجي 2« واختيار أفضل 
الالعبني احملليني واملواهب الصاعدة، وأشاد بالدور الكبير الذي 
يبذله اجلهاز الفني بنادي القادسية واجلهاز الفني لألزرق األوملبي 
في تطوير مسـتواه وصقل موهبته على أيدي محمد ابراهيم وماهر 
الشـمري. وعّبر عن أحالمه وأمنياته وأجاب عن أسئلة القراء خالل 

احلوار التالي:

)وال��د  بوحم��د  عبداللطي��ف 
عمر بوحم��د( في البداي��ة أحب أن 
أش��كر جريدة »األنباء« على دعمها 
الصاعدي��ن  لالعب��ن  ومس��اندتها 
وتغطيتها املتميزة في جميع االلعاب، 
وامتنى التوفيق لولدي عمر وسؤالي 

له عن ابرز احالمه وامنياته؟
مشكور يا بوي على املشاركة 
واإلش���ادة وامتن���ى ان اكون عند 
حسن ظنك بي، وبالنسبة ألحالمي 
امتنى قيادة االزرق االوملبي للتأهل 
الوملبياد »لندن 2012« واملنافسة 
الذهبية في  الفوز بامليدالية  على 
»آسياد غوانزو« بجانب املشاركة 
في التشكيلة االساسية مع القادسية 
الوطني  واالنضم���ام للمنتخ���ب 
االول ومتثيله في احملافل الدولية 
واهمه���ا كأس اخلليج وتصفيات 

كأس العالم.
مش��رف الفري��ق األول عبداهلل 
احلق��ان: احب أن أش��يد باملوهوب 
عم��ر بوحم��د وامتنى ل��ه التوفيق 
وس��ؤالي عن حظ��وظ »امللكي« في 
الفوز بكأس االحتاد اآلس��يوي من 

وجهة نظرك؟
مش���كور بويوسف ويشرفني 
مش���اركتك، وفي ظل االنس���جام 
الكبير والتفاهم بني اجلهازين الفني 
واالداري والالعبني ومنظومة العمل 
التي يتمتع بها اجلميع  الناجحة 
في القادسية راح نحقق طموحات 
واحالم اجلماهير القدساوية الوفية 
بالفوز بكأس االحتاد اآلسيوي لذلك 
نتمنى مساندة قوية لتخطي عقبة 
الرفاع البحريني املقبلة وحتقيق 
نتيجة ايجابية في مباراة الذهاب 
الثالثاء املقبل في املنامة قبل مباراة 

العودة بالكويت 19 اجلاري.
فوزية بوحمد )عمة عمر(: رفعت 

املعجبات مبوهبتك الكروية؟ وسؤالي 
ع��ن انطب��اع اجلماهي��ر والالعبن 
اخلليجي��ن في قطر خ��الل بطولة 

»خليجي 2« عن منتخبنا االوملبي؟
كان اداء األزرق االوملب���ي في 
»خليج���ي 2« أكثر من رائع وبعد 
حصولن���ا عل���ى املرك���ز الثاني 
»الوصيف« اكدت وسائل االعالم 
القطرية وبعض الالعبني املنافسني 
ان منتخبنا االوملبي مخيف وصار 
يعمل له ألف حساب نظرا لكثرة 
املواهب والتراب���ط والتفاهم بني 

جميع الالعبني واجلهاز الفني.
هل تؤيد استمرار مدرب االزرق 
وماذا  الش��مري؟  ماه��ر  االوملب��ي 
ينق��ص منتخبنا للتأه��ل ألوملبياد 

املباراة وما ابرز اهدافك؟
تألقت مع القادسية امام العربي 
)4-0( وامام كاظمة )5-3( في كأس 
االحتاد وسجلت هدفا كما تألقت 
مع االزرق االوملبي امام السعودية 
)1-1( وسجلت امام اوسترياڤينيا 

.)0-2(
أحمد العباد: ماذا تقول جلماهير 

القادسية؟
الدوري قدساوي.. وكأس االحتاد 
اآلسيوي للملكي وامتنى مساندتكم 
الدائم���ة وخصوصا ف���ي املباراة 
املقبلة امام العربي وراح نهديكم 
البطوالت احمللية واآلسيوية  كل 

النكم تستاهلون.
خل��ود العازم��ي: اح��ك لنا عن 

رأس��نا بتألقك م��ع االزرق االوملبي 
والقادس��ية ومنها لألعلى وس��ؤالي 
عن توقعاتك للقادس��ية ف��ي الفوز 
بالبطوالت احمللية هذا املوس��م في 
ظل تطور اداء العربي وقوة الكويت 

وكاظمة؟
مش���كورة عمتي وتس���عدني 
مشاركتك، أما بالنسبة حلظوظنا 
في الفوز بالدوري فهي كبيرة ورغم 
اخلسارة امام كاظمة اال ان القادسية 
سيعود بقوة لتحقيق الصدارة وراح 
نفوز على العربي في اجلولة املقبلة 
)15 اجلاري( من اجل احملافظة على 
لقب الدوري بجانب املنافسة على 

الفوز بباقي البطوالت احمللية.
دان��ة القدس��اوية: أنا من أش��د 

لندن 2012؟
الوطني ماهر الشمري  املدرب 
حقق طف���رة كبيرة م���ع االزرق 
االوملبي وكانت له اياد بيضاء في 
الالعبني وحتقيق  تطور مستوى 
نتائج ايجابية واعداد جيد للفريق 
من معسكرات خارجية ومباريات 
جتريبية قوي���ة حقق من خاللها 
اهداف���ه، وينقص االزرق االوملبي 
اكبر ورعاية ومعسكرات  اهتمام 
واحتكاك بجانب التفرغ الرياضي 
حيث كان سبب غيابي عن منتخبنا 
االوملبي في الفترة املاضية بسبب 
دوامي وعدم حصولي على تفرغ.

عم��ر العبداهلل: ما أبرز املباريات 
الت��ي تألق��ت خالله��ا وكن��ت جنم 

بداية مس��يرتك مع كرة القدم، وهل 
سبق لك اللعب مع اندية اخرى غير 

القادسية؟
بدأت مس���يرتي مع براعم كرة 
القدم في نادي القادسية حتت 12 
سنة، وذلك عام 2002 وتدرجت في 
السنية حتى  املراحل  جميع فرق 
وصلت للفريق األول املوسم املاضي 
2009-2010 وكان���ت أول مباراة 
لي أمام الساملية في كأس االحتاد 
وانتهت بالتعادل 3-3 بينما كان اول 
هدف لي امام كاظمة في كأس االحتاد 
وفزنا 5-3، واول ظهور رسمي لي 
مع األزرق األوملبي كان في بطولة 
اخلليج للمنتخبات األوملبية بقطر 
»خليجي 2« أمام الس���عودية 1-1 
وسجلت هدفا في مباراة جتريبية 
مع منتخبنا األوملب���ي امام نادي 

اوستريا ڤيينا 0-2.
أنت تنتمي ألسرة رياضية كبيرة 
فهل كل أفراد األس��رة يش��جعون 
القادس��ية أم أن هناك من يش��جع 

العربي؟
ال يوجد اي عرباوي في اسرتي 
والرياضة القدس���اوية حيث كان 
الوالد عبداللطي���ف بوحمد العبا 
سابقا في القادس���ية وعمي حمد 
بوحم���د وس���عود بوحمد جنما 
املنتخ���ب الوطن���ي والقادس���ية 
الس���ابقني وابن عمي بدر بوحمد 

العب في صفوف القادسية.
جمانة الفضلي: من املدرب الذي 
اكتش��ف موهبت��ك وكان صاح��ب 

فضل عليك؟
جميع املدربني الذين أش���رفوا 
عل���ى تدريبي س���واء ف���ي فرق 
املراحل الس���نية بنادي القادسية 
مرورا بالفري���ق األول وكذلك في 
األزرق األوملب���ي، وأدين بالفضل 

المطـــوع 
ووليــد عـلــي 
والمـشـعـــان 
الالعبيـن  أفضـل 
وطالل  المحليين.. 
والحشاش  وناصر 
المـواهب  أبــرز 
الـصـــاعــدة

)حسن حسيني( بوحمد يحاول انتزاع الكرة من علي مقصيدضيف ديوانية »األنباء« عمر بوحمد مع الزمالء بالل غملوش وأحمد حسن ومبارك اخلالدي وإبراهيم مطر ويحيى حميدان 

كابتن األزرق األولمبي ونجم وسط القادسية أشاد بعبقرية محمد 
إبراهيم.. وكفاءة
ماهر الشمري 

الدوري الممتاز وكأس االتحاد 
اآلسيوي »ملكي«.. وهدفنا ا لتأهل 

ألولمبياد  »لندن 2011«

عمر بوحمد:



السبترياضــــة
2  اكتوبر  2010
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األزرق األوملب��ي ف��ي »خليجي 2« 
وس��ؤالي كيف مت اختيارك لش��ارة 

الكابنت، مع منتخبنا األوملبي؟
ش���رف ل���ي ان احمل ش���ارة 
»الكاب���ن« الت���ي ج���اءت بفضل 
الالعب���ني لي ولكوني  اختيارات 
اكبر العبي االزرق األوملبي سنا، 
وهذا االم���ر تكليف قبل ان يكون 
تشريفا، وابذل جهدي في توجيه 
الالعبني في امللعب وتنفيذ اوامر 
اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني 

الكفء ماهر الشمري.
قدساوي ملكي: من مثلك األعلى 

على املستوين احمللي والعاملي؟
محترف نادي القادسية السابقة 
العاجي ابراهيما كيتا مثلي األعلى 

محليا والفرنسي ماكاليلي عامليا.. 
واس���طورة اجليل الذهبي ناصر 

الغامن قدوتي في املالعب.
كيف كان دور االسرة في دعمك 

وتشجيعك؟
لقيت كل اهتم���ام ورعاية من 
افراد االس���رة،  الوالدين وجميع 
وكان هن���اك دعم وتش���جيع منذ 
ان كنت العبا في املراحل السنية 
حتى وصلت للفريق االول، واشكر 
االهل على مس���اندتهم الدائمة لي 

وما قصروا معي.
صفية مهدي: ملن حتب ان توجه 

رسالة شكر؟
يشرفني توجيه الشكر جلميع 
افراد اجلهاز الفني واالداري والطبي 

والالعبني بنادي القادسية واملنتخب 
األوملبي وشكر خاص حق اجلماهير 
القدس���اوية املخلصة على دعمها 
وتشجيعها، واحب ان اشكر الوالدين 
وجميع افراد االسرة، كما يسعدني 
توجيه الش���كر جلريدة »األنباء« 
على تغطيتها املتميزة واهتمامها 

بجميع الالعبني.
فاطمة محمد: من أقرب الالعبن 

إلى قلبك؟
عبدالعزيز املش���عان وضاري 
سعيد وطالل العامر وسعد سرور 
الظاهر  وطالل فاضل وعب���داهلل 
وأحمد ابراهيم وجابر جازع وحمد 

أمان أقرب الالعبني الى قلبي.
ش��يخة اخلالدي: ماذا تطلق من 

للم���درب الصربي دراغ���ان الذي 
تولى تدريبي مع فريق الناشئني 
بالقادسية، وكذلك املدرب الوطني 
املتميز اجلنرال محمد ابراهيم ما 
قصر معي في التوجيه والنصائح 

والدعم واملساندة.
س��عود الرش��يدي: ملاذا تفضل 
اللعب في مركز االرتكاز وهل سبق 

لك اللعب في مراكز اخرى؟
انا اح���ب اللعب كمدافع حيث 
يتطلب الركض والقوة واملراوغة 
والتمرير اجلي���د بجانب املجهود 
الكبير، وكنت ألع���ب في بدايتي 
كمداف���ع امين كما لعبت موس���ما 
في املراحل السنية كمهاجم ولكن 
مدرب الناشئني السابق في القادسية 
دراغان نصحن���ي باللعب كالعب 
ارتكاز في وسط امللعب ومنذ ذلك 
احل���ني وانا اجي���د اللعب في هذا 

املركز.
جنان املوسوي: لو جاءك عرض 
انتقال من ن��اد آخر هل توافق على 

ترك القادسية؟
نادي القادسية في دمي وارفض 
االنتقال ألي ناد محلي ألني ألعب 
م���ع الن���ادي صاحب الش���عبية 
واجلماهيرية االولى في الكويت.

محمد الس��بيعي: أحب أن أشيد 
مبوهبت��ك وامتن��ى ل��ك التألق مع 
األزرق األوملب��ي والقادس��ية ف��ي 
الفترة املقبلة، وسؤالي من ترتاح في 

اللعب بجواره من الالعبن؟
ارتاح للعب بجوار عبدالعزيز 
العامر وكيتا في  املشعان وطالل 
القادسية وعادل مطر في االزرق 

األوملبي.
ناصر الش��مري: يعطيك العافية 
على األداء الطيب واملستوى املتميز، 
ورفعت رؤوسنا بالنتائج الطيبة مع 

أتمنى تطبيق التفرغ الرياضي واإلعداد 
الجيد للمنافسة على ذهبية »آسياد غوانزو«

التشكيلة المثالية

من المتصلين
عبداللطيف بوحمد )والد عمر(، مشرف القادسية عبداهلل احلقان، 
فوزية بوحمد )عمته عمر(، دانة القدس���اوي، عمر العبداهلل، احمد 
العباد، ش���موخ القدساوية، خلود العازمي، جمانة الفضلي، سعود 
الرشيدي، جنان املوسوي، محمد السبيعي، ناصر الشمري، قدساوي 
ملكي، صفية مهدي، فاطمة محمد، ش���يخة اخلالدي، حيدر حفيظ 

وقدساوية ملكية.

اخت���ار ضيف ديوانية »األنباء« عمر بوحمد التش���كيلة املثالية 
ملنتخبنا الوطني لكرة القدم والت���ي تضم افضل الالعبني احملليني 
وجاءت اختي���ارات بوحمد على النحو التال���ي: نواف اخلالدي في 
حراسة املرمى، وحس���ني فاضل ومساعد ندا ومحمد راشد الفضلي 
ويعقوب الطاهر في الدفاع، وطالل العامر وصالح الشيخ وفهد العنزي 
وعبدالعزيز املشعان في وسط امللعب وبدر املطوع ويوسف ناصر 
في الهجوم، بينما ضمت قائمة االحتياط الالعبني ش���هاب كنكوني 

وعامر املعتوق ووليد علي وحمد العنزي.

بوحمد يتوسط الزمالء في القسم الرياضي

بوحمد يتوسط الزمالء في القسم الرياضي

ألســرة      أنـتـــمي 
 »قدساوية« كبيرة.. وال يوجد
»عربـــاوي« فـي عائلتـي

بـالــفـضـل  أدين 
وإبراهيم  دراغان  للصربي 
والجمـاهير  والـشـمري 
المخلصة القـدسـاويـة 

كيتـا مثلـي األعلـى 
ومـاكـاليلـي  مـحـليـًا 
قدوتي والغـانـم  عالمياً 

عمر بوحمد تألق مع األزرق 
األولمبي في »خليجي 2«

ألقاب ووظائف على ربعك 
من الالعبن؟

حمد العنزي )حارس 
عم���ارة(، عبدالعزيز 
)عارض  املش���عان 
ض���اري  أزي���اء(، 
س���عيد )كوافير(، 
طالل العامر )بودي 
غارد(، سعود املجمد 
فاش���ل(،  )مطرب 
فايز بن���در )ممثل 

كوميدي(، مس���اعد 
ندا )معلم شيش���ة(، 

الفضلي  محمد راش���د 
)بنشرجي(.

حي��در حفي��ظ: أن��ا من 
أش��د املعجب��ن مبوهبت��ك، 
وأن��ت الع��ب متمي��ز ومنها 
لألعلى، وسؤالي عن أفضل 3 
املواهب  وأبرز  محلين  العبن 

الصاعدة؟
بدر املط���وع ووليد علي 
وعبدالعزيز املشعان أفضل 
الالعبني احملليني، ومجيد طالل 
ويوسف ناصر وفهد احلشاش 

أبرز املواهب الصاعدة.
ومن أفض��ل احملترفن وأبرز 

املدربن في البطوالت احمللية؟
العاجي كيتا والسوري جهاد 
احلس���ني والبرازيل���ي كاريكا 
أفضل احملترفني، ومحمد ابراهيم 
ومارسيلو كابو وميالن ماتشاال 

أبرز املدربني.
قدس��اوية ملكي��ة: م��ا ناديك 

املفضل عامليا والعبك املفضل؟
أشجع بايرن ميونيخ األملاني 
وبرشلونة اإلس���باني، وأعشق 
أساطير اللعبة مارادونا ورونالدو 
وزيدان كما يعجبني ميسي وباالك 

ومسعود أوزيل.


