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 أكد أن اللعبة تنقصها أشياء كثيرة خالل حواره مع قراء «األنباء»

 «مهندس» طائرة العربي والمنتخب 
  محمد القطان: أتمنى الحصول على بطولة خارجية 

  مع النادي أو األزرق ودورينا األفضل خليجيًا
 يحيى حميدان

  يعد العب الكرة الطائرة في النادي العربي واملنتخب الوطني محمد القطان احد االسماء التي 

استطاعت فرض نفسها بقوة على ساحة اللعبة محليًا خالل السنوات املاضية من خالل مهارته 

وكفاءته ولعبه الدوار حاسمة في ترجيح كفة «االخضر» او «االزرق» في جميع املشاركات.

  واستطاع القطان ان يفرض نفسه بقوة منذ ان بدأ في ممارسة كرة الطائرة في العربي وهو 

في سن الـ ١٦ عاما، وسرعان ما مت اسـتدعاؤه لتمثيل منتخب الناشئني بعد فترة وجيزة من 

دخوله للنادي.

  ويؤكد القطان، خالل اسـتضافته في «الو األنباء»، ان مستوى الدوري احمللي لكرة  الطائرة 

يعتبر االفضل واالقوى على الصعيد اخلليجي وذلك لوجود عدة فرق تنافس وبقوه على املركز 

االول.

  وبرر القطان ابتعاد «االخضر» عن لقب الدوري ملدة ٥ مواسم متتالية الى عدة اسباب متفاوتة 

حسب وجهة نظره، ومن هذه االسباب ضعف مستوى احملترفني االجانب الذين يتم التعاقد 

معهم وايضا كثرة االصابات التي تعج بها صفوف الفريق.

  واشـار القطان الى انه يريد حتقيق بطولة خارجية سواء مع النادي او املنتخب في الفترة 

املقبلة، حيث يخلو سجل اجنازاته الشخصية من اي لقب خارجي، واكتفى فقط بتحقيق ٣ بطوالت 

دوري و٦ كأس. وكشف القطان عن سبب هبوط مستوى اللعبة خالل احلوار التالي:

 البطاقة الشخصية  البطاقة الشخصية 

 االســـم: محمد يوسف 
القطان

  تاريخ امليالد: ١٩٨١/٤/٦
  السكن: الدسمة

  احلالـــة االجتماعيـــة: 
متزوج

  املهنة: مهندس بترول في 
شركة نفط الكويت

الـــدوري، والدليـــل على ذلك 
انه في كل موسم نحصل على 
الكأس وذلك بســـبب  بطولة 
تطور املســـتوى تدريجيا في 
آخر بطوالت املوسم، وايضا ال 
انسى كثرة االصابات التي تعج 

بها صفوف الفريق.
ــن  ــة: ممك ــاوية عازمي   قدس
ــلون مع  نعرف بدايتك كانت ش
ــرة الطائرة؟ وهل اجتهت  لعبة ك

الى العاب اخرى قبل الطائرة؟
  اجتهت في بداية مشواري 
القدم  الى لعبة كرة  الرياضي 
اثناء العطل الصيفية ولعبت 
كمهاجم في العربي لكن لم تكن 
لدي اجلدية في اكمال مشواري 
مع هذه اللعبة، ثم اجتهت بعدها 
الى لعبة السباحة في النادي 
العربي ايضا، وبعدها شاهدني 
العب طائرة العربي الســـابق 
حسن شمس ونصحني باالجتاه 
الى لعبة الكرة الطائرة وحاول 
حتفيزي على ممارستها، وفعال 
انضممت الى فريق حتت ١٦ سنة، 
وبعد عام من ممارستي للعبة 
في النادي العربي مت استدعائي 
الى منتخب الناشئني ومنذ ذلك 
احلني ومستواي يتطور بشكل 
مستمر، ومتكنت من حجز مكان 
التشـــكيلة االساسية في  في 
جميع الفئات السنية بالنادي 
العربـــي واملنتخبات الوطنية 

بعد ذلك.
  ما ابرز اجنازاتك التي حققتها 

مع العربي واملنتخب؟
الدوري    حصلت على لقب 
٣ مـــرات والكأس ٦ مرات ولم 
احقق اي اجنـــاز مع املنتخب 

البداية  في  الشمري:   عبداهللا 
ــم حصولكم  ــب ان ابارك لك اح
على لقب كأس االحتاد، وسؤالي 
ــبب تذبذب مستواكم  ــنو س ش
ــدوري رغم وجود  في بطولة ال
ــن النجوم في طائرة  كم هائل م

العربي؟
  اهللا يبارك فيك، في الدوري 
حاولنا بقدر ما نســـتطيع ان 
نحصل عليه لكن لم يحالفنا 
التوفيق في تعاقدنا مع احملترف 
الذي ظهر  اندريـــه  البرازيلي 
مبســـتوى متواضع، في حني 
الفرق االخرى  كان محترفـــو 
يشـــكلون العالمة الفارقة في 
تفوق فرقهم، وبعد التعاقد مع 
احملترف املصري محمد جبل 
استطعنا ان نتدارك االخطاء 
وظهر جبل مبستوى جيد 
واستطعنا احلصول على 

لقب الكأس.
ابتعاد  ــبب  س ــا    وم
ــب  لق ــن  ع ــي  العرب
 ٥ منذ  الطائرة  دوري 

مواسم؟
  االسباب متفاوتة 
موســــم،  كل  فـــي 
رمبا بسبب ضعف 
مستوى احملترفني 
اقامتنـــا  وعــــــدم 
ملعسكـرات تدريبية 
قبل انطالق بطولة 
الـــدوري، واذا كان 
هناك معسكر قبل 
الدوري ستجـد 
املســـتــــوى 
مرتفعـــــــــا 
فــــي بطولة 

الوطني.
ــا رأيك في  ــة مهدي: م   صفي
ابتعاد مدير فريق طائرة العربي 

انور اسد عن الفريق؟
  ابتعاده خسارة وهو مبنزلة 
الالعبني  الروحي جلميع  االب 
وهو شـــخصية محبوبة من 
اجلميـــع وامتنى منه التراجع 
عن قراره بترك الفريق بعد ١٠ 
مواسم قضاها كمدير لطائرة 

العربي.
لبطولتي  ــتعداداتكم  اس   وما 
التضامن االسالمي واخلليج في 

شهر نوفمبر املقبل؟
  ســـنبدأ في االعـــداد في ٩ 
البطولة،  اجلاري حتى موعد 
وسنقيم ايضا معسكرا تدريبيا 
خارجيا قبل املشاركة في هاتني 
البطولتني، ومن وجهة نظري 
الشخصية ارى انه ال فائدة من 
التضامن  املشاركة في بطولة 
االسالمي في ايران وذلك بسبب 
اقامة بطولة اخلليج في قطر 
بعدها بايام قليلة، وبالتأكيد 

ســـيتأثر الفريق مـــن بطولة 
التضامن االسالمي التي ارفض 
ان تتم تسميتها ببطولة اعدادية 

لبطولة اخلليج.
ــع نتائج  ــبب تواض ــا س   وم
ــنوات  الس الوطني في  منتخبنا 

االخيرة؟
  االسباب كثيرة ومنها ضعف 
مســـتوى املدربني وايضا عدم 
تواجـــد طاقم فني متكامل كما 
املنتخبات اخلليجية  نراه في 
االخرى التي يوجد لديها مدرب 
عاملي ومساعد مدرب واحصائي، 
اضافة الى ذلـــك قصر فترات 
االعداد قبل املشـــاركة في اي 
بطولة وهي غيـــر كافية رغم 
وجود العبني على مستوى عال 
ميتلكون من املوهبة الشـــيء 
الكثير، ولو مت التعاقد مع مدرب 
عاملي وطاقم فني متكامل ومتت 
اقامة معسكرات تدريبية طويلة 
ســـترون نتائج افضل في اي 

بطولة نشارك بها.
  منصور الفهد: ما سر تطور 
ــتوى االندية في املشاركات  مس
ــة وحتقيقها الجنازات  اخلارجي
املقابل  ــي  ف ــة  متقدم ــز  ومراك
ــز  ــب أي مرك ــق املنتخ ال يحق

متقدم؟
  فـــي بطـــوالت االندية تتم 
االســـتعانة مبحترفـــني على 
مســـتوى عال ومن املمكن ان 
يعملوا الفارق في تلك البطوالت 
والنادي دائما يهتم بشكل جيد 
باقامة املعسكرات قبل املشاركة 

في البطوالت اخلارجية.
ــتوى دوري    وما تقييمك ملس

الطائرة بشكل عام؟

 المتصلون  المتصلون  ضعف مسـتوى المحترفين واإلصابات سـبب ابتعاد العربـي عن لقب الدوري
الشـــمري، قدســـاوية عازمية، صفية   عبداهللا 
مهدي، منصور الفهد، محمد العوضي، سارة، العب 
طائـــرة العربي عادل املزيعل، أحمد القطان، العب 

طائرة العربي راشـــد الرشـــود، عبداهللا جمال، 
خديجة، فيصل شمساه، شيخة اخلالدي، عبداهللا 

خميس.
 

 إشادة بالمحطب إشادة بالمحطب
 أشاد الالعب محمد القطان في رده على 
احدى االسئلة مبا يكتبه الزميل طالل احملطب 

اثناء حتليله للمباريات.
  واكد القطـــان ان احملطب يقوم بالنقد 
بالشـــكل الصحيــح ودائمـــا ما يستفيد 
الالعبون مما يكتبـــه وذلك ألنه اتى من 
رحم اللعبة حيث سبق له ان مارس لعبة 

كرة الطائرة وانضم ملنتخب الشباب لكرة 
الطائرة ولديـــه من اخلبرة ما يكفي لكـــي 
يقدمها بشكل سلس وخالي من التعقيدات.

 البلغـــاري 
والكوري  هريسـتو 
الجنوبي لـــي 
وسـعد يعقوب 
أبرز من تدربت 
علــــى 
أيديهـم
 

 جنم العربي في كرة الطائرة محمد القطان 

 الزميل طالل احملطب يرحب بالقطان 




