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أكد جنم منتخبنا الوطني لكرة السلة ونادي القادسية احمد سعود ان القادسية استحق الفوز بالدوري للموسم اخلامس على التوالي عن جدارة بفضل تألق الالعبني 

ووجود صف ثان يدعم الفريق وكفاءة املدرب املقدوني جوردانكو ديفيدنكوف واالهتمام االداري والدعم اجلماهيري. واعرب سعود عن سعادته بهذا االجناز الكبير، ومتنى 

قيادة القادسية حلصد جميع البطوالت احمللية واخلليجية وتأكيد ان فريق السلة االكثر حتقيقا لإلجنازات مقارنة بباقي فرق القادسية. واشاد سعود بتكرمي الشيخ مشعل 

الفهد للفريق عقب الفوز بالدوري مؤكدا انه لو مت تكرميه عقب كل إجناز يحققه مع القادسية لصار »مليونيرا« ومتنى زيادة االهتمام والدعم وحتفيز الالعبني ملواصلة 

الفوز بالبطوالت واضافة اجنازات اخرى. وحتدث سعود )27 سنة( عن بدايته مع اشبال كرة السلة بنادي الساحل لفترة قصيرة قبل انتقاله ألشبال القادسية ومشاركته 

في ألعاب القوى وحصوله على املركز الرابع في الوثب العالي وحتدث سعود عن ذكرياته وعبر عن احالمه وامنياته واجاب عن اسئلة القراء خالل احلوار التالي:

منى دشتي: مبروك فوزكم 
بدوري السلة للموسم اخلامس 

على التوالي ومنها لألعلى.. 
وسؤالي عن قدرة القادسية على 

الفوز بالبطوالت املقبلة؟
٭ أمتنى قيادة س���لة القادسية 
الحتكار الفوز بجميع البطوالت 
احمللية رغم ان باقي الفرق راح 
تعمل لنا حساب وحتاول عرقلتنا 
في طريقنا نحو الفوز باأللقاب، 
وأرى ان املنافسة ستكون قوية 
حيث استعدت جميع الفرق بقوة 
ويطمح كل العب في قيادة فريقه 

للفوز بالبطوالت املقبلة.

 اجنازات سلة القادسية أفضل 
من إجنازات كرة القدم فهل يتم 
تكرميكم وتقدمي مكافآت لفريق 

السلة عقب الفوز بأي بطولة؟
٭ لو على اإلجنازات راح أصير 
مليونيرا، ويكفي ان اذكر ان سلة 
القادسية حققت 7 بطوالت للدوري 
في آخر 10 مواس���م وبطولتني 
األلقاب  خليجيتني والعديد من 
احمللية، وأمتنى زيادة االهتمام 
ودعم الالعبني وحتفيزهم على 
زيادة رصيد األلقاب والبطوالت، 
ولم يتم تكرمي الالعبني بالفوز 
بالدوري باستثناء تكرمي خاص 

من الشيخ مشعل الفهد.

خالد العنزي: أنت العب موهوب 
وأبارك لك فوزك بالدوري 

للموسم اخلامس على التوالي، 
وسؤالي عن مدرب القادسية 

املقدوني جوردانكو ديڤيد نكوف 
واحملترفني؟

٭ ديڤيد نك���وف مدرب متميز 
وصاحب شخصية رائعة ومثالي 
داخل امللعب وخارجه وله رؤية 
جيدة ونصائ���ح تفيد الالعبني 
وتس���اعد على تطور مستواهم 
وصاحب اجنازات كبيرة، وأناشد 
القادسية ضرورة جتديد  ادارة 
التعاقد مع املدرب املقدوني الكفء، 
وبالنسبة للمحترفني فهم جيدون 
الف���ارق في بعض  ويصنعون 
األحيان وتواجدهم على حسب 

احتياجات املدرب.

وما رأيك في مستقبل كرة السلة 
بالقادسية ومن أبرز املواهب 

الصاعدة؟
٭ مستقبل سلة القادسية يبشر 
بكل خير في ظل االهتمام اإلداري 
باللعبة، ولدينا مواهب صاعدة 
جيدة اذا استمروا على مجهودهم 
والتزموا باجلدية في التدريبات، 
وأعتقد ان صانع األلعاب الصاعد 
مش���اري بودهوم أبرز املواهب 
وأرش���حه للتألق في املستقبل 

القريب.

مشعل الرشيدي: ما رأيك في 
النظام اجلديد لدوري السلة؟

٭ تقس���يم فرق ال���دوري الى 
درجتني، 6 ف���رق تتنافس على 
اللق���ب و6 فرق أخرى تتصارع 
على الصعود للدرجة األولى شيء 
رائع ونظام ممتاز ومريح جدا 
حيث جتنبن���ا خوص مباريات 
لي���س لها داع وكن���ا نلعب مع 
فرق ذات مستوى متدن، واحلني 
صارت املنافسة قوية، والنظام 
احلالي أفضل بكثير من سابقه، 
وأشيد بلجنة املسابقات في احتاد 

السلة.

وما رأيك في مستوى الدوري 
احمللي مقارنة باملوسم املاضي؟

٭ املوس���م املاضي كان أفضل 
بكثير من املوسم احلالي، حيث 
تش���بع بعض الالعب���ني وغاب 
عنه���م الداف���ع واحلاف���ز على 
حتقيق االنتصارات بجانب توقف 
النشاطات اخلليجية والبطوالت 
اخلارجية، وغياب االحتراف حيث 
نعتبر الدولة اخلليجية الوحيدة 
الذي يكون العبوها هواة، بينما 
طبقت أغلب ال���دول اخلليجية 

االحتراف الكلي.

يوسف الفهيد: ما أفضل فريق 
يتعاقد مع محترفني أجانب؟

٭ ن���ادي الكوي���ت األفضل في 
التعاق���د مع محترف���ني اجانب 

متميزين وكذلك كاظمة.

ماذا عن اصابتك األخيرة وسبب 
غيابك عن أزرق السلة؟

٭ لدي اصابة بقطع جزئي في 
أربطة االن���كل وأحاول التغلب 
السلة  عليها، وبالنسبة ألزرق 
اعتذرت عن عدم االنضمام ألسباب 

خاصة.
لطيفة العنزي: ملن حتب ان توجه 

جنم سلة القادسية أحمد سعود: حققنا الدوري للموسم
أحمد حسين  ٭

مشعل الفهد كّرم الفريق
 عقب احملافظة على لقب  الدوري  

للموسم  اخلامس على التوالي

»NBA« ال أتابع الـ
 واألسطورة جوردان

 مثلي األعلى عامليًا

ديڤيد نكوف مدرب كفء
ومثالي داخل امللعب

 وخارجه وأمتنى  التجديد له

الالعبون وصلوا حلالة
 تشبع ويحتاجون

 حلافز ودعم  للفوز بالبطوالت

الصراف والسبيعي 
واليوسف أفضل الالعبني وبودهوم

أبرز املواهب الصاعدة

صراع على الكرة بني سعود وعبدالعزيز ضاري
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ضيف ديوانية »األنباء« يتوسط الزميلني يحيى حميدان وأحمد حسني

الذهبي، وكان يوجد حكام أجانب 
في بع���ض املباريات، واجلميع 
سواسية امام التحكيم وال يوجد 

أي مجامالت.

مرمي اخلالدي: ما حظوظنا 
في املنافسة على البطوالت 

اآلسيوية؟
٭ لألس���ف نحن العبون هواة 
ولسنا محترفني وال يوجد دافع أو 
حافز يشجعنا على الفوز، بينما 
أغلب الفرق اخلليجية واآلسيوية 
محترفة ولديهم محترفون على 
مستوى عال، كما ان فارق الطول 
لصالح الفرق اآلس���يوية بينما 
نتميز نحن باملهارة، ومبجرد ان 
الرياضي ونطبق  الفكر  يتطور 

االحتراف راح تتطور اللعبة.

خالد العلي: هل توافق على 
جتنيس الالعبني األجانب 

لالستفادة من تألقهم في النهوض 
مبستوى منتخبنا الوطني؟

٭ ال، أرفض التجنيس وأناشد 
املسؤولني ضرورة االهتمام ودعم 
اللعبة والالعبني وتطوير املالعب 
وتطبيق االحت���راف للنهوض 
باللعبة ألن لدينا أفضل الالعبني 
املوهوبني في اخلليج وينقصنا 

فقط االحتراف واالهتمام.

من أفضل محترف في البطوالت 
احمللية؟

القصي���ر  ٭ الع���ب كاظم���ة 
احملترف األميركي كوننت الرون 
أفض���ل احملترفني في البطوالت 

احمللية.

كثيرة في التعامل مع العديد من 
املدربني احملليني واألجانب.

ما رأيك في الالعب صقر 
عبدالرضا؟

٭ صقر عبدالرضا العب موهوب 
ولكنه مهمل وكسول ولو اعتنى 
بنفسه وتدرب جيدا لصار الالعب 

األول في الكويت.

ما سبب قوة القادسية مقارنة 
باألندية األخرى؟

٭ فريق السلة بالقادسية متميز 
وقوي بسبب وجود صف ثان من 
الالعبني قادرين على تعويض 
غياب أي العب من األساسيني، 
كما ان جماهير القادسية ال تقصر 

في أي دعم أو مساندة.

حسني املطيري: يتهم البعض 
القادسية بالفوز بفضل مجامالت 

احلكام؟
املاض���ي تعرضنا  ٭ املوس���م 
للخسارة في 5 مباريات قبل املربع 

الوطني؟
٭ اليونان والبوس���نة األفضل 
الستضافة املعسكرات اخلارجية 
نظرا لكثرة املالع���ب اجلاهزة 
واالحت���كاك القوي م���ع الفرق 

هناك.

خلوة قدساوية عازمية: أيهما 
تفضل العمل اإلداري أم التدريب 

عقب اعتزالك كرة السلة؟
٭ أفضل العم���ل بالتدريب ألن 
ميولي فنية واستفدت خبرات 

رسالة شكر؟
٭ يشرفني توجيه الشكر إلدارة 
نادي القادسية واجلهازين الفني 
واإلداري واجلماهير القدساوية 
الوفية وش���كر خاص للمدرب 
مصطفى صبح���ي على اجلهد 
الكبير معي في املراحل السنية 
والكابنت وليد محارب والكابنت 
علي الشطي، كما أدين بالفضل 
والشكر للمدرب فهمي اخلضرا 
ال���ذي يع���ود الي���ه الفضل في 
تصعيدي للفريق األول، وأحب ان 
أشكر أسرتي الصغيرة وعائلتي 

الكبيرة على الدعم واملساندة.

شيخة اخلالدي: أنت من الالعبني 
املتميزين، وأمتنى لك التوفيق، 
وسؤالي عن بدايتك وهل سبق 

لك اللعب في أندية أخرى؟
٭ في البداية كانت ميولي لعب 
كرة الق���دم خالل فترة الطفولة 
ولكن الوالد وأغلب أفراد العائلة 
كانوا العبي كرة سلة وشجعوني 
اللعب���ة وبدأت  على ممارس���ة 
بالتمرين مع أشبال كرة السلة 
بنادي الس���احل مع أوالد عمي 
ولكني لم أستمر وفضلت االنتقال 
لفريق 14 سنة بنادي القادسية 
كما لعبت خالل هذه الفترة ألعاب 
قوى )وثب عالي( وأخذت املركز 
الرابع في إحدى البطوالت احمللية 
قبل ان أتفرغ للس���لة وتدرجت 
في فرق الناشئني حتى منحني 
املدرب فهمي اخلضرا الفرصة مع 
الفريق األول وكان عمري آنذاك 
16 س���نة، وكانت أول مباراة لي 
أمام الكويت وشاركت في املباراة 
كاملة، ورغم مراقبتي من هيثم 
البارون اال انني سجلت 25 نقطة 
لكن القادسية خسر بفارق نقطة 

في آخر ثانية من املباراة.
وانضممت ألزرق الس���لة وكان 
عمري 15 عاما قبل اس���تبعادي 
الش���باب  وانضمام���ي ألزرق 
وحصلت معه على املركز الثالث 
في البطولة اخلليجية بالسعودية 
وبعدها كنت ضمن أزرق السلة 

في السنوات املاضية.

ما سبب غيابك عن منتخبنا 
الوطني في الفترة املاضية؟

٭ اعتذرت عن االنضمام ألزرق 
السلة في الفترة املاضية بسبب 
ظروف خاص���ة، بجانب ضغط 
املباريات واالجهاد ولكني أتشرف 
بكون���ي أحد العب���ي منتخبنا 
الوطني في الس���نوات املاضية 
ودائما حتت أمر املنتخب في أي 

وقت.

جاسم الفضلي: ما سبب كثرة 
اعتذارات الالعبني عن أزرق 

السلة؟
٭ خالل البطوالت اخلليجية التي 
تشهد منافس���ة قوية وحتقيق 
نتائ���ج طيبة يتواج���د جميع 
العبي املنتخب الوطني وتشتعل 
املنافس���ة بينهم لتمثيل األزرق 
ولك���ن تكثر االعت���ذارات خالل 
البطوالت العربية واآلس���يوية 
بسبب االجهاد وقصر فترة االعداد 

واالصابات.

صفية مهدي: هل أنت من أسرة 
رياضية ام انك الرياضي الوحيد 

في عائلتك؟
٭ أنتمي الى أسرة رياضية كبيرة، 
فوالدي كان العب كرة سلة سابق 
في نادي خيطان ويعمل حكما 
حاليا وأوالد عمي يوسف كانوا 
العبي س���لة في نادي الساحل، 
حيث اعتزل احمد ومحمد يوسف، 
بينما مازال صالح يوسف العبا 
بالساحل، كما ان أوالد عمي حامد 
عبداهلل وعبدالعزيز العبون ايضا 
في الساحل وكان عمي خالد العبا 

سابقا في خيطان.

هل وجود والدك كحكم يسبب 
لك احراج؟

٭ وال���دي ينصحن���ي كثي���را 
ويق���دم لي توجيهات في البيت 
في كيفية التعام���ل مع احلكام 
وجتنب احلص���ول على أخطاء 

حتكيمية.

من أفضل العب محلي وعاملي؟
٭ عب���داهلل الص���راف وفه���اد 
السبيعي وصالح اليوسف أفضل 
الالعبني احملليني، وعلى املستوى 
العاملي كنت من متابعي وعشاق 

االسطورة مايكل جوردان.

من��ال كويتاوية عازمية: ما أفضل 
الدول إلقامة معس��كرات خارجية 
س��واء مع القادس��ية أو املنتخب 

أحمد سعود يواصل تألقه مع القادسية في البطوالت احمللية

)قاسم باشا( سعود يتوسط الزمالء أحمد حسني ويحيى حميدان وبشار جاسم ومفرح الشمري  

اخلامس عن جدارة ونطمح إلى احتكار اللقب في املواسم املقبلة

الكويت أقوى املنافسني..
 ونظام الدوري احلالي

 أفضل من سابقه

سعود يحاول إعاقة العب العربي محمد صالح من الوصول للسلة 

البطاقة الشخصية

من املتصلني

٭ االسم: أحمد سعود اليوسف
 تاريخ امليالد: 18 يناير 1984٭

٭ املهنة: وزارة الدفاع
٭ احلالة االجتماعية: متزوج ولديه مرمي وسارة

٭ السكن: العدان
 E-mail: a7med337@hotmail.com٭   

منى دش���تي وخالد العنزي ومشعل الرشيدي ويوسف 
الفهيد ولطيفة العنزي وش���يخة اخلالدي وجاسم الفضلي 
وصفية مهدي ومنال كويتاوية عازمية وخلودة قدس���اوية 

عازمية وحسني املطيري ومرمي اخلالدي وخالد العلي.

التشكيلة املثالية
اختار ضيف ديوانية »األنباء« أحمد س���عود التشكيلة 
املثالي���ة ملنتخبنا الوطني لكرة الس���لة والتي تضم أفضل 
الالعبني احمللي���ني، وجاءت اختيارات س���عود على النحو 
التالي: فهاد السبيعي وعبداهلل الصراف وعبدالعزيز ضاري 
وصالح اليوسف وشايع مهنا في التشكيلة األساسية، وأحمد 
البلوش���ي وعبدالعزيز احلميدي ونايف الصندلي ومحمد 

اشكناني وراشد رياض في االحتياطي.

لو مت تكرميي عقب 
كل إجناز أو بطولة 

محلية وخليجية 
ألصبحت »مليونيراً«

أنتمي ألسرة رياضية كبيرة 
ووالدي حكم سلة 

وأوالد عمي العبون
في الساحل 

اعتذرت عن االنضمام 
ألزرق السلة لظروف

خاصة وسأعود املنتخب
في أقرب وقت


