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 «الحارس األمين» للنصر  «الحارس األمين» للنصر 
محمد الصالل:محمد الصالل:

العنابي تنقصه ثقافة الفوز العنابي تنقصه ثقافة الفوز 
بالبطوالت ومستوانا أفضل بالبطوالت ومستوانا أفضل 

من بعض الفرق الكبيرةمن بعض الفرق الكبيرة

تمنى الحصول مع النصر على بطولة وأجاب
عن أسئلة قراء «األنباء» طوال ساعتين

(محمد ماهر)محمد الصالل يتوسط الزمالء عبد العزيز جاسم ويحيى حميدان ومبارك اخلالدي وسمير بوسعد وابن عمته يوسف الشريفي

االســـم: محمـــد فهـــد 
الصالل

امليــــــــالد:  تاريــــــخ 
٢٦-١٠-١٩٨٨
املهنة: طالب

احلالـــة االجتماعيـــة: 
أعزب

البطاقة الشخصيةالبطاقة الشخصية

الشـمري  علـــي 
مـن أفضـل المدربيـن 
المحلييـن واسـتفدت 
مــن نصائحـه كثيـرًا

االختيارات الموفقـة للمحترفين األجانب ودعم اإلدارة من أسـرار تفوق النصر

أطمـح ألن أكـون الحـارس األول للمنتخـب الوطنـي فـي الفتـرة المقبلـةأطمـح ألن أكـون الحـارس األول للمنتخـب الوطنـي فـي الفتـرة المقبلـة يحيى حميدان

يعتبر حارس مرمى نادي النصر واملنتخب االوملبي محمد الصالل احد االكتشافات املهمة التي 

افرزها املوسم املاضي بعد تألقه الالفت مع فريقه، وكان بحق احدى العالمات املميزة في مباريات 

الدوري املمتاز وساهم من خالل تألقه في احتالل النصر ملركز متقدم ضمن الدوري.

وأكد الصـالل أن وقوف ادارة النادي مع الفريق والدعم املطلق الذي تقدمه 

لالعبني هو السبب الرئيسي في تطور مستوى العنابي في املواسم املاضية 

باالضافة الى ان االختيار الصحيح للمحترفني االجانب قبل التعاقد معهم هو 

ايضا احد االسباب املهمة في تطور مستوى الفريق.

وبني الصالل ان طموحاته الرياضية ليس لها حدود ويسعى بكل 

قوة الى ان يكون حارس مرمى منتخبنا الوطني االول، مؤكدا أنه 

سيحزن ان لم يتم اختياره في قائمة منتخبنا الوطني خالل الفترة 

القادمة وذلك قياسا على املستوى الذي قدمه.

وحتدث الصالل عن أمنياته وطموحاته واجاب عن اسئلة 

القراء خالل هذا احلوار التالي: 

الباب   فتـح  أرفض 
أمـام األنديــة للتعاقــد 
مـع حراس مرمى محترفين

رهف، عبدالعزيز الشمري، يوسف الكندري، فهد علي، 
ناصر الرشيدي، صفية مهدي، قدساوية عازمية، 

أحمـــد خليل، عبداهللا القحطاني، قدســـاوية 
العجمي، نواف  متعصبة، سالم 

مبارك.

المتصلونالمتصلون

لهم دور كبير في ترجيح كفتنا 
فـــي بعض املباريـــات خاصة 
البرازيليني كاريـــكا وجيري 
وايضا فيه شـــغل اداري كبير 
من قبل مجلس ادارة النادي من 
خالل اعطاء مكافآت كبيرة في 
حال الفوز اوال باول واالهتمام 
بكل صغيـــرة وكبيرة تخص 

الفريق.
ناصر الرشيدي: ما رأيك في 
ــة للتعاقد مع  ــح الباب لالندي فت

حراس مرمى محترفني؟
ارفض هذا االمر متاما وليس 
من مصلحة منتخباتنا الوطنية 
فتح املجال للتعاقد مع حراس 
مرمـــى محترفني ألن احلارس 
يشغل مركزا واحدا في الفريق 
من الصعب ان يجد أي حارس 
الفرصة في حـــال التعاقد مع 
حـــراس مرمـــى مـــن اخلارج 
وهـــذا ليس تقليال من شـــأن 
حـــراس املرمى احملليني ولكن 
بطبيعة احلال سيفضل بعض 
املدربني اسناد املهمة للحارس 

االجنبي.
ــو املدافع الذي تتمنى ان  ومن

ينتقل الى النصر؟
حسني فاضل ومحمد راشد 

الفضلي العبا القادسية.
ــى  تخش ــم  مهاج وأي 

مواجهته؟
ال اخشـــى احدا بـــل اعمل 
لبعض املهاجمني حسابا كبيرا 
ومن هؤالء فراس اخلطيب لكني 

ال اخشى مواجهته.
ــا طموحاتك  صفية مهدي: م

في لعبة كرة القدم؟
اطمح ملزيد من التطوير في 
مســـتواي وان اكون احلارس 

االول للمنتخب الوطني.
ــاوية عازمية: لو جاءك  قدس
ــية هل  ــرض من نادي القادس ع

ستوافق؟
ال اوافق وهذا ليس تقليال من 
شأن القادسية الذي يعتبر احد 
ابرز االندية ليس على الصعيد 
احمللي وامنا على مستوى القارة 
اآلسيوية ولكن سبب رفضي 
هـــو ان فرصتي في اللعب مع 
القادسية ضعيفة بتواجد حارس 

مرمى مثل نواف اخلالدي.
ــك عدة عروض أي  وان جاءت

ناد تختار؟
العربي.

ومن مثلك االعلى؟
سمير سعيد.

ــاذا ينقص  ــل: م ــد خلي أحم
ــى  عل ــول  للحص ــر  النص

البطوالت؟
الفـــوز  تنقصنـــا ثقافـــة 
بالبطـــوالت فقط ومســـتوانا 
افضل من بعض الفرق الكبيرة 
ودائما ما نكون منافسني اشداء 
البطوالت احمللية وعندنا  في 
العبون اكثر من رائعني ودائما 
ما نبادر نحن في الهجوم حتى 
امام الفرق الكبيرة اال ان اخلبرة 
وعامل احلظ هما ما ينقصانا.

ــع  ــك م ــرز اجنازات ــا اب وم
النادي؟

احلصول على لقب دوري 
حتت ١٩ سنة وكأس االحتاد 
حتت ١٥ سنة وعلى صعيد 
الفريق االول يعتبر املركز 
الثالث في كأس االمير 

هو االبرز.
ــعــــر  تش ــل  ه
بالغضب عندما يقوم 
املهاجمني  ــن  مـ اي 
بإضاعــة الفــرص 
وتكون أنــت وخط 
الدفاع متألقني في 

حماية املرمى؟
ال، بالعكس 
ميكن يكون 
املهاجم ليس 
فــي يومه 
ومــــن 

رهف: في البداية احب اشيد 
الفائت  ــم  املوس ــتواك في  مبس
ــؤالي لك كيف كانت بدايتك  وس

مع لعبة كرة القدم؟
في احلقيقة لم تكن لدي ميول 
رياضية نهائيا ودخولي النادي 
جاء بالصدفة وما كان في بالي 
اني راح اكون في يوم من االيام 
العب في احد االندية الى ان قام 
مدرب ناشئي النصر خالد احمد 
بالطلب مني ان انضم الى النادي 
بعدما شاهدني في مباريات فريق 
املدرسة، وفي بدايتي مع نادي 
النصر لعبت كمهاجم ولم يكن 
ادائي بالشكل املطلوب وحولت 
بعدها الى مركز حراسة املرمى 
الذي وجدت نفسي فيه ومنذ 
٤ مواسم مت تصعيدي للفريق 
االول بالنادي وانتظرت كثيرا 
حتى اجد الفرصة املناسبة ألخذ 
مكان في التشكيلة االساسية، 
وايضا مت اختيـــاري لتمثيل 
جميع املنتخبات السنية ابتداء 
من البراعم وحتى االوملبي الذي 
كنت فيه احلارس الثاني بعد 

خالد الرشيدي.
ما رأيك في مستوى التحكيم 

احمللي؟
يعتبر جيدا مقارنة باملواسم 

املاضية.
ــا رأيك في االحتراف  وم
كاف  ــل هو  وه اجلزئي 
ــة  الرياض ــر  لتطوي

الكويتية؟
االحتراف اجلزئي 
احســـن من ال شيء 
ونأمـــل فـــي أن يتم 
نظـــام  تطبيـــق 
الكامل كي  االحتراف 
تتطـــور الكرة لدينا 
الى االفضل وذلك ألن 
االحتراف الكلي يجعل 
كرة القدم هي املهنة 
الوحيـــدة لالعب 
وال شـــيء لديه 
سواها وهذا االمر 
سيساعد الالعبني 
االهتمام  علـــى 
بأنفسهم وتطوير 

مهاراتهم.
ــز  يـــ لعز ا عبد
ــمري: من هو  الش
مــدرب  افضـــل 
ــت  ــت حتـــ تدرب

قيادته؟
الفرنســـــــــي 
اميانويل اموروس 
مـــدرب منتخـــب 

الناشئني السابق.
هـل توجد لديكم 
ــكلة في مركز  مش
حراســـــة 

املرمى في نادي النصر؟
ال توجد مشكلة خاصة مع 
تواجد خامات طيبة في فريقي 
الشباب والناشئني في النادي 
وهناك اكثر من حارس مرمى 

اتوقع له مستقبال كبيرا.
الكندري: ما االشياء  يوسف 
ــة التي يجب ان تكون  الضروري
متوافرة لدى حارس املرمى لكي 

يتألق؟
يجـــب اال يخاف في امللعب 
وتكون لديه سرعة ردة الفعل 
ويعرف متى يخرج من مرماه 
بشكل صحيح اللتقاط الكرات 
العرضية او الطويلة وال يتردد 
في هذه العملية باالضافة الى 
وجود عدة حراس مبســـتوى 
عال في دكة االحتياط وهذا ما 
يساعد على ايجاد املنافسة في 

التدريبات الثبات الوجود.
ــرا  ام ــول  الط ــر  ــل يعتب ه

ضروريا للحارس؟
مو شرط وعندك مثال حارس 
مرمى املنتخب الفرنسي السابق 
فابيان بارتيز وحارس مرمى 

املكسيك السابق كامبوس.
العب تشعر بالراحة ان رأيته 

امامك في خط الدفاع؟
العماني عصام فايل املتألق 

في هذا املوسم.
ــا صراحة من  ــي: ان فهد عل
ــي هذا  ــتواك ف ــني مبس املعجب
املوسم وسؤالي لك ما سر تألقك 

في صد ضربات اجلزاء؟
قراءتي اجليدة لالعب اثناء 
وقوفه قبل تســـديد الكرة امر 
يساعدني كثيرا في حتديد اجتاه 
اتذكر في احدى  الكرة، وفعال 
التضامن في  امـــام  املباريات 
املراحل السنية تصديت خالل 
هذه املباراة الربع ركالت ترجيح 
دفعة واحدة وهو امر نادر ان 
يحدث بالنسبة حلراس املرمى 

في العالم.
ــاعدت  ــا العوامل التي س وم
ــم  ــق النصر في املوس على تأل

املنصرم؟
االختيارات الصحيحة 
لنســـبـــــــــة  با
للمحترفـــني 
االجانــب 
والذين 
كــان 




