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حارس مرمى السالمية حميد القالف:
أرشح القادسية للفوز بالدوري 
الممتاز.. وأسعى لقيادة 
»السماوي« لتحقيق 
أغلى الكؤوس المحلية

أكد أن فريقه فقد األمل في المنافسة على الدوري بعد الخسارة أمام النصر.. وتمنى تحقيق بطولة في الموسم الحالي

)فريال حماد(الزمالء بالل غملوش وعبدالعزيز جاسم وأحمد حسني ويحيى حميدان مع ضيف ديوانية »األنباء« حميد القالف ورفيق دربه علي اخلواري

لدينا أفض�ل حراس المرم�ى في الخليج.. وأرش�ح مه�دي والصالل لالنضم�ام لألزرق

ٍ آخر عق�دي م�ع »الس�ماوي« ينته�ي الموس�م المقب�ل وس�أعود لليرم�وك  قب�ل االنتق�ال لن�اد

البطاقة الشخصية
االس���م: حميد س���عيد 

محمد
تاريخ امليالد: 7 يوليو 

1987
احلال���ة االجتماعي���ة: 

أعزب
السكن: الرقة

E-mail:
al_qallaf_13@hotmail.com

 بوعبدالعزي��ز: م��ا رأي��ك في 
املرمى احملليني ومس��تقبل  حراس 

حراسة املرمى في الكويت؟
 لدينا افضل املواهب في حراسة 
املرمى، ويكفي ان اذكر اسماء حراس 
مرم����ى متميزين في حجم صالح 
مهدي ونواف اخلال����دي ومحمد 
الصالل وخالد الرشيدي وشهاب 
كنكوني واحمد الفضلي، واعتبر ان 
حراس املرمى احملليني االفضل على 
مستوى اخلليج، ومستقبل حراسة 
املرمى بخي����ر، واعتبر احلارس 
الصاعد عزيز فتحي كميل حارس 
املس����تقبل ولديه امكانيات هائلة 
ومرونة وراح يكون حارس كاظمة 

واالزرق في املستقبل القريب.

البداية

 عرباوية وافتخ��ر: كيف كانت 
بدايتك مع كرة القدم؟

 لعبت ف����ي البداية مع براعم 
كرة القدم في النادي العربي ملدة 
ثالثة اش����هر قبل ان احتول لكرة 
السلة مع نادي كاظمة وحصلت 
على لقب افضل العب ناشئ، ثم 
انتقلت لكرة القدم في نادي اليرموك 
عام 1997 ولعبت لفريق حتت 12 
عاما وتدرجت في املراحل السنية 
حتى وصلت للفريق االول، وكانت 
اول مباراة لي م����ع الفريق االول 
لليرموك موسم 2002 � 2003 امام 
التضامن وانتهت بالتعادل السلبي، 

وكان لدي آنذاك 15 عاما فقط.
 قدساوية بعزها وما حد يهزها: 
ما سبب تراجع نتائج الساملية؟ وما 
رأيك ف��ي امل��درب البلجيكي وليام 

توماس؟
 تواضع مس����توى احملترفني 

واملدرب البلجيكي وليام توماس 
وعدم التوفيق ادى لتراجع نتائج 
الساملية وتذبذب النتائج وتعرضنا 

للخسارة في اكثر من مباراة.
 وم��ا رأي��ك ف��ي دور اجله��از 

االداري؟
 اجلهاز االداري في نادي الساملية 
يبذل مجهودات كبيرة في تهيئة 
الالعبني وحتقيق االنس����جام بني 
اجلهاز الفني والالعبني، واحب ان 
اشكر جميع افراد اجلهاز االداري 
وخصوص����ا مدي����ر الك����رة علي 

عبدالرضا.
 وملاذا لم يعتم��د وليام توماس 
على جهود بشار عبداهلل قبل انتقاله 

للكويت؟
 في البداية، املدرب البلجيكي كان 
سعيدا بوجود العبني مخضرمني في 
حجم صالح البريكي وبشار عبداهلل 
وفرج لهيب، لكنه تراجع فيما بعد 
ولم يعد يعتمد على جهود بشار 
واعتبره »عالة« على الفريق، مما 

ادى النتقال بشار للكويت.
 عنود الشمري: ما اجمل هدف 

دخل مرماك؟
 اجمل هدف دخل مرماي سجله 
ن����واف احلميدان خ����الل مباراة 
الساملية امام كاظمة في كأس االحتاد 
في املباراة التي انتهت بفوز كاظمة 

.1 - 2
 رهف: من الالعبني الذين ترتاح 

في اللعب بجوارهم؟
 ارتاح في اللعب بجوار بشار 
العن����زي وفهد  عبداهلل وحم����د 
االنصاري وفرج لهيب وحس����ني 
فاضل واحم����د العيدان ويعقوب 
الطاهر ومساعد ندا، وكل ربعي من 
العبي جميع االندية واملنتخبات 

أنت  املطي��ري:  ش���������وق 
متى  وس��ؤالي  متمي�ز  ح����ارس 

ينتهي تعاقدك مع الساملية؟
الس����املية ينتهي  تعاقدي مع 
املوسم املقبل، وحصلت على وعد 
من د.عبداهلل الطريجي بالتجديد، 
وفي حالة عدم التجديد راح أعود 

لليرموك ثم انتقل لناد آخر.
س��الم الهاجري: هل تتذكر أول 

مباراة لك في الدوري؟
نعم، كانت م����ع اليرموك أمام 
التضام����ن ع����ام 2002 وانته����ت 

بالتعادل السلبي.
م��ع  مش��اركاتك  ع��ن  وم��اذا 

املنتخبات الوطنية؟
شاركت عام 2000 مع منتخب 
الشباب في البطولة املجمعة الودية 
إيران ونادي س����او  أمام  ولعبت 
باولو، وبعدها انضممت لألزرق 
األوملبي عام 2005 قبل أن انضم 
للمنتخب األول في »خليجي 18« 

باإلمارات.
عدن��ان العرب��اوي: م��ا أب��رز 

اإلجنازات التي حققتها؟
الناش����ئني حققت  في مرحلة 
بطول����ة الدوري مع اليرموك قبل 
أن يتم سحب اللقب بسبب مشاركة 
حارس مرمى كبير في السن عن 
مرحلة الناشئني، كما فزنا باملركز 
الثالث في الكأس مع فريق 16 سنة، 
وحققنا ثاني الدوري ورابع الكأس 

مع فريق 19 سنة باليرموك. 

أسرة رياضية

جمان��ة القدس��اوية: هل تنتمي 
إلى أسرة رياضية أم أنك الرياضي 

الوحيد في أسرتك؟
أنتمي إلى أسرة رياضية كبيرة 

حيث ان اخي عزيز مساعد مدرب 
الش����باب لكرة السلة واخي خالد 
مساعد مدرب أزرق السلة وأوالد 

عمي جميعهم العبو كرة سلة.
خالد محمد: يتهمك البعض بأن 
الكرات العرضية نقطة ضعف كبيرة 

لك.. مباذا ترد عليهم؟
اب����ذل قص����ارى جه����دي في 
التدريبات من اج����ل عالج نقاط 
الضعف والتألق مع الساملية من 
اجل العودة لألزرق وال اعتبر ان 
الك����رات العرضية نقطة ضعفي، 
ولكن عدم التوفيق قد يؤدي إلى 

ظهور أخطاء.
هارون أحمد: ان��ا من املعجبني 
مبوهبتك كحارس مرم��ى متميز.. 
وس��ؤالي لك ه��ل تعتق��د ان هناك 
بعض الالعبني لديهم تراخ بس��بب 

اإلدارة اجلديدة لنادي الساملية؟
ال.. بالعكس ال يوجد أي تراخ 
من أي العب، والالعبون بعيدون كل 
البعد عن أي مشاكل إدارية، ويبذل 
اجله����ازان الفني واإلداري جهودا 
كبيرة لتهيئة األجواء لالعبني من 

أجل التألق.
 فهد املطيري: انت حارس متميز 
وموه��وب، وامتن��ى ل��ك التوفيق 
والعودة لالزرق، وسؤالي عن رأيك 

في مستوى الساملية في الدوري.
 املس����توى واالداء يتطور من 
مب����اراة الخ����رى، وبع����د البداية 
املتواضعة في الدوري واخلسارة 
امام العربي 1 - 2 جنح الساملية 
في الف����وز على الكويت 3 - 1 ثم 
الصليبخات 4 - 0، قبل اخلسارة 
أمام النصر 1-2 ونس����عى للفوز 
على القادسية غدا )االحد( وكاظمة 
)اخلميس املقبل( من اجل التقدم 

خطوة نحو املنافسة على الدوري 
املمتاز او حتقيق مركز متقدم على 

اقل تقدير.
 سهام الفضلي: هل مت استبعادك 
من االزرق بس��بب دخول 3 اهداف 
في مرماك في املب��اراة الودية امام 

االمارات؟
 ال، م����درب االزرق غ����وران 
اس����تبعدني من قائم����ة املنتخب 
الوطني بسبب عدم تألقي وظهوري 
بشكل جيد في التدريبات على حد 
قوله، حيث قال لي ان »متريني مو 
زين«، وبالنسبة لالهداف الثالثة 
في مرماي امام االمارات فكان الهدف 
االول من خطأ ملساعد ندا، والهدفان 

الثاني والثالث من انفرادين.
 ه��ل تش��عر بالظل��م بس��بب 

استبعادك من االزرق؟
 نعم، واب����ذل قصارى جهدي 
للعودة مج����ددا، وامتنى انضمام 
زميلي صالح مه����دي لالزرق في 
الفت����رة املقبلة ألنه حارس مرمى 

موهوب ومتميز.

حميد القالف في بداية مشواره مع اليرموك

العب
ووظيفة

العن����زي: حارس  محمد 
عمارة

الفضل����ي: بودي  ف����واز 
غارد

صالح مهدي: كوافير
فه����د الهني����دي: عارض 

أزياء
عبداهلل البريكي: مطرب 

فاشل
ف����رج لهي����ب: ممث����ل 

كوميدي
العازمي:  مش����اري 

طباخ
ص���������ر  ن�������ا
له�اج�������ري:  ا

ب��������ط  ض��ا
مخابرات

أحمد حسين
يعتبر حارس مرمى املنتخب الوطني لكرة القدم الس�ابق ونادي الس�املية حميد القالف 
من ابرز حراس املرمى املوهوبني اصحاب املس�توى املتميز واالداء الكبير، حيث جنح القالف في 
الظهور مع ناديه السابق اليرموك موسم 2002 � 2003 كحارس متميز وموهوب رغم ان عمره لم يتجاوز 
آنذاك ال� 16 عاما، وواصل القالف تألقه في البطوالت احمللية مما ادى النضمامه ملنتخب الش�باب واالزرق 
االوملبي، كما كان ضم�ن قائمة االزرق في »خليجي 18« باالمارات العربية املتح�دة عام 2007، وبعدها انهالت 
العروض احمللية عليه لينضم املوس�م قبل املاضي لنادي الساملية. ويس�عى القالف )22 عاما( لقيادة الساملية 

لتحقي�ق مركز متقدم في الدوري املمتاز والفوز بأغلى الكؤوس احمللية »كأس صاحب الس�مو االمير«، كما يبذل القالف قصارى 
جهده في التدريبات من اجل العودة لالزرق واملش�اركة في البط�والت اخلارجية، ويحلم القالف باالحتراف اخلارجي في احد 
االندية االوروبية الكبيرة. واكد القالف، خالل تواجده في ديوانية »األنباء«، ان حظوظ الساملية في املنافسة على الدوري اصبحت 
صعبة، خصوصا بعد اخلس�ارة امام النصر 1 - 2 االسبوع املاضي، ورشح القادسية للفوز بالدوري، وحتدث القالف عن بدايته مع 
براعم العربي قبل االنتقال الشبال كاظمة في كرة السلة ثم االنضمام لليرموك، واعرب عن حزنه بسبب االبتعاد عن قائمة االزرق، 
متمنيا العودة لتمثيل املنتخب الوطني في البطوالت اخلليجية واآلس�يوية. وحتدث القالف عن ابرز ذكرياته في املالعب، وعبر 

عن احالمه وامنياته واجاب عن اسئلة القراء خالل احلوار التالي:

نواف  الس��املية  العب 
املطي��ري: أحب أن أش��يد 
حميد  املتمي��ز  بحارس��نا 
القالف، ورغم ان شهادتي 
فيه مجروحة إال ان مستوى 
القالف أكثر من رائع ويعد 
ومين��ح  الفري��ق  نص��ف 
الثق��ة لالعبني في الس��املية 
الفائق��ة  مرونت��ه  بفض��ل 
وتصديه لهج��وم وانفرادات 
املنافس��ني، وأمتن��ى حلميد 
الق��الف التوفي��ق، وأناش��د 
م��درب األزرق غوران عودة 
الوطني  للمنتخ��ب  الق��الف 
ألنه يس��تحق املش��اركة مع 
األزرق في املباريات الدولية، 
وس��ؤالي عن املث��ل األعلى 

وقدوتك في املالعب؟
أحمد الطرابلسي قدوتي ومثل 
أعلى داخل وخارج امللعب نظرا 
الكبي����رة والتاريخ  للمكان����ة 
احلافل باإلجنازات لألسطورة 
الطرابلس����ي، كم����ا يعجبني 
أسطورة حراس املرمى سمير 
سعيد وأمتنى أن أصير مثله 

في اخلفة واملرونة.
أحالم الرشيدي: ما حظوظ 
الس��املية ف��ي الف��وز بالبطوالت 

احمللية؟
اعتقد ان حظوظنا في الفوز 
بالدوري املمتاز صعبة، وارشح 
القادسية للفوز بالدوري، وأرى ان 
حظوظنا كبيرة في حتقيق أغلى 
الكؤوس »كأس صاحب الس����مو 
األمير« بجانب املنافسة على كأس 

سمو ولي العهد.
قدس��اوية والفخر »لّي��ه«: أنت 
من أفضل حراس املرمى وتستحق 
االنضم��ام لألزرق وس��ؤالي ملاذا 
فضلت االنتقال للساملية ورفضت 

االنضمام للعربي؟
عرض الس����املية كان أكثر 
جدي����ة واهتمام����ا بينما كان 
مسؤولو العربي غير جادين 
ورغم ان املقابل املالي الذي 
كان يبلغ 90 ألف دينار من 
الفريقني متساويا إال انني 
فضلت االنضمام للساملية 
بفضل االهتمام واجلدية 

في املفاوضات.
ما النادي الذي تتمنى 

االنضمام إليه؟
باالنضمام  أحلم 
بفضل  للقادس����ية 
الفني  االس����تقرار 
واإلداري وكث����رة 
النجوم والشعبية 
اجلارف����ة الت����ي 
به����ا  يتمت����ع 
ي  د لن���������ا ا

امللكي.




