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العتيبي يتوسط الزمالء بالل غملوش واحمد حسني ويحيى حميدان وعبدالعزيز جاسم محمد راشد العتيبي حمل شارة الكابنت مع القادسية قبل اعارته للنصر

أحمد حسين
يستحق نادي النصر لكرة القدم كل التحية والتقدير واالحترام بعدما جنح »العنابي« خالل املوسمني 
املاضي واحلالي ان يدخل قائمة االندية املنافسة على البطوالت احمللية، واصبح احلصان االسود 
في الدوري املمتاز وبات احد املرشحني للفوز باللقب ألول مرة في تاريخه حيث يحتل النصر املركز 

الثالث برصيد 27 نقطة خلف الكويت املتصدر )30 نقطة( والقادسية )29 نقطة(.
ويعود الفضل للنتائج اإليجابية التي حققها النصر خالل املوس�م احلالي إلى اإلدارة احملترفة 
واجلهازين الفني واالداري املتميزين واحملترفني االجانب »السوبر« بجانب افضل الالعبني واملواهب 
احمللية ولعل ابرزهم العب القادسية السابق واملعار للنصر محمد راشد العتيبي الذي قدم مستوى 
رائعا وأداء متميزا خالل املوس�م احلالي وكان احد االوراق الرابحة لدى العنابي وابرز املرشحني 

لالنضمام لألزرق في الفترة املقبلة.
وكان العتيبي )27 س�نة( قد بدأ مس�يرته في مدرس�ة الكرة في نادي الزمالك املصري قبل 
انضمامه لبراعم القادسية حيث تدرج في جميع فرق املراحل السنية حتى وصل للفريق األول عن 
عمر يناهز السادسة عشرة ولعب مع جنوم اجليل السابق وعاصر اجليل احلالي وحقق 15 بطولة 
محلية وخليجية وس�جل العديد من االهداف املؤثرة قبل تعرضه لإلصابة وابتعاده عن التشكيلة 

األساسية للقادسية مما ادى النتقاله للنصر املوسم املاضي على سبيل االعارة.
واكد العتيبي خالل تواجده في ديوانية »األنباء« أن النصر قادر على الفوز بالدوري واملنافسة على 
البطوالت احمللية، واعرب عن سعادته بالتألق مع العنابي بفضل املشاركة املستمرة والثقة التي 
عادت إليه، واكد اعتزازه بالس�نوات التي قضاها مع القادسية وحتدث عن ابرز ذكرياته وعبر عن 

احالمه وامنياته واجاب عن اسئلة القراء خالل احلوار التالي:

 سعود البلوشي: انا من أشد املعجبني 
مبوهبتك وامتنى ل��ك التوفيق والعودة 
لالزرق في الفترة املقبلة.. وس��ؤالي عن 
س��ر النتائج اجليدة الت��ي يحققها نادي 

النصر في الدوري املمتاز؟
 فريق النصر حقق نتائج كبيرة خالل 
املوسم احلالي واملاضي ويعتبر اكثر 
فريق متطور ولدينا افضل احملترفني 
االجانب واملواهب احمللية الكبيرة بجانب 
ادارة واعي����ة وجهاز فني كفء بقيادة 
املدرب البرازيلي مارسيلو كابو ومن 
قبله علي الش����مري وماهر الشمري، 
وارشح النصر للفوز بالدوري املمتاز 
حيث يحت����ل »العنابي« املركز الثالث 
برصيد 27 نقطة، بينما يأتي الكويت 
في الصدارة )30 نقطة( ثم القادسية 
)29 نقطة( وفي حالة فوزنا امام الكويت 
عقب استئناف الدوري ستزداد حظوظنا 
في حتقيق لق����ب الدوري املمتاز الول 

مرة في تاريخ العنابي.
 ما رأيك في العبي النصر واحملترفني.. 
وما سر تفوق محترفي النصر على باقي 

احملترفني في باقي االندية احمللية؟
 الس����ر يكمن ف����ي االختيار اجليد 
الذي يأتي بعد دراسة وافية والعقلية 
االحترافية التي تدي����ر نادي النصر، 
ولدينا افضل احملترفني االجانب مثل 
مارسيلو داس����يلڤا سانتوس وبيدرو 
بارسوش وجونس الندرينيو وايرنستو 

فيريرا وباتريك فابيانو.
 قدساوية والفخر لّيه: هل تشعر بأنك 
تعرضت للظلم في القادس��ية وتس��عى 

للرد على من شكك في قدراتك؟
 نعم تعرضت للظلم مع القادسية 
حيث كنت اش����ارك كبديل في بعض 
املباري����ات، والغريب انني كنت اتألق 
واسجل االهداف في الفترة القصيرة التي 
اشارك فيها ولكني افاجأ باستبعادي 
من قائم����ة الالعبني في املباراة التالية 
والغريب انني سجلت في مرمى باختاكور 
االوزبكي عقب مش����اركتي كبديل في 
الدقيقة 43 من الشوط الثاني في دوري 
ابطال آسيا وساهمت في الفوز )1-2( 
بعد ان كنا متأخرين بهدف قبل نزولي 
وعقب تلك املباراة كنت اس����تبعد من 

املشاركة في املباريات احمللية.
 ما افضل اهدافك التي س��جلتها مع 

القادسية؟
 اتذكر هدفي امام الشارقة االماراتي 
في كأس اندية اخلليج )3-2( وكذلك 
هدف����ي في مرم����ى باختاك����ور )1-2( 
وس����جلت 4 اهداف امام اليرموك )6-
1( واعتز بجميع اهدافي مع القادسية 
وجميع البطوالت احمللية واخلليجية 

التي حققتها.
 ام نورا: هل سجلت اهدافا مع النصر 
في مرمى القادس��ية وماذا كان شعورك 
عند التسجيل في مرمى ناديك السابق؟

 سجلت هدفا في كأس االحتاد امام 
القادسية )3-1( وكذلك هدفا في الدوري 
املمتاز )3-2( واعتز بأي هدف لي في 
مرمى القادسية واكون سعيدا رغم أنني 
»قدس����اوي« اال ان والئي حاليا لنادي 

النصر.
 رتاج: هل ترغب في العودة للقادسية 

ام انك تفضل البقاء مع النصر؟
 امتنى البق����اء مع النصر في حالة 
الفوز بالدوري او حتقيق مركز متقدم 
يضمن للعنابي املش����اركة في احدى 
البط����والت اخلارجية رغم ان تعاقدي 
مع النصر على س����بيل االعارة ينتهي 
خالل املوس����م احلالي من اجل العودة 

للقادسية.
 هل توافق عل��ى االنتقال للكويت او 

العربي املوسم املقبل؟
 لكل حادث حديث وسبق ان حصلت 
على عروض من اندية جماهيرية كبيرة 
لك����ن ادارة القادس����ية فضلت اعارتي 

للنصر.
 سارة اخلالدي: هل سبق لك االنضمام 

لالزرق؟
 نعم انضممت لالزرق في العديد من 
املرات ولكني كنت اتعرض للظلم بسبب 
عدم املش����اركة بصفة اساسية واتذكر 
انني كنت هدافا للدوري وكنت استحق 
املشاركة في »خليجي 17« بقطر لكني 
تعرضت للظلم بسبب عدم املشاركة.

 هل مازلت تسعى للعودة لالزرق؟
 بالتأكيد وابذل قصارى جهدي من 
اجل العودة ل����الزرق واثبات جدارتي 
في املشاركة مع منتخبنا الوطني في 

البطوالت اخلليجية واآلسيوية.
 فهد احلس��ني: ما حظوظ االزرق في 

التأهل لكأس آسيا؟
 حظوظن����ا كبيرة في حالة حتقيق 
نتيجة ايجابية امام عمان، واعتقد ان 
العبي االزرق ق����ادرون على الفوز أو 
التعادل على اقل تقدير من اجل التأهل 

لنهائيات كأس آسيا 2011.

 عبدالعزيز املطيري: ما ابرز عروض 
االنتقال اخلارجية واحمللية التي جاءتك؟

 جاءني عرضان لالنضمام للعربي 
القطري والشارقة االماراتي مند سنوات 
ولكن ادارة القادسية متسكت ببقائي، 
كما كان يأتيني عروض محلية كثيرة 
عقب كل موس����م قب����ل ان تتم اعارتي 

للنصر املوسم املاضي.
 هل س��بق لك احلصول على ش��ارة 

الكابنت في القادسية؟
 نعم تألقت مع القادسية امام االهلي 
البحريني وكنت قائد الفريق وسجلت 

هدفا وصنعت آخر.
 من املدرب الذي تعرضت للظلم على 

يده؟
 محم����د ابراهيم ظلمني كثيرا رغم 

انني احترمه كمدرب كبير.
 م��ا الف��ارق ب��ني ن��ادي القادس��ية 

والنصر؟
 القادسية من اكبر االندية اجلماهيرية 
املواه����ب واالدارة  وميت����از بكث����رة 
االحترافية كما جند نادي النصر لديه 
ادارة محترف����ة وامكانيات جيدة لكن 

جماهيرية القادسية هي الفارق.
 املذيع واإلعالمي رياض العبادي: أحب 
أن أش��يد بالنجم محمد راشد وامتنى له 
التوفيق.. وسؤالي ما حظوظ النصر في 

املنافسة على الفوز بالدوري املمتاز؟
 مش����كور على مداخلتك، وفرصة 
النصر في الفوز بالدوري املمتاز مازالت 
قائمة رغم املنافسة الكبيرة مع الكويت 
والقادسية ولكن في حالة فوز العنابي 
في املباراة املقبلة ام����ام الكويت راح 
تزداد فرصتنا ف����ي الفوز باللقب ألن 
الفوز أمام العمي����د يعتبر ب� 6 نقاط، 
وقد يشهد القس����م الثالث من الدوري 

تعثر الكويت والقادسية مما يجدد آمال 
النصر في االقتراب خطوة نحو حتقيق 
لقب الدوري املمتاز ألول مرة في تاريخ 

»العنابي«.
 ما ش��عورك عندما سجلت هدفا في 

مرمى ناديك السابق القادسية؟
 مازلت انتمي للقادسية وانا العب 
بالقادس����ية معار إلى النصر، ووالئي 
حاليا للعنابي وشعرت بسعادة كبيرة 

عندما سجلت في مرمى القادسية.
البداية

 ش��يخة اخلالدي: كيف كانت بدايتك 
مع كرة القدم، وهل س��بق لك املش��اركة 

في لعبات أخرى؟
 بدأت مسيرتي الرياضية في مدرسة 
الكرة بنادي الزمالك املصري وتدربت 
ملدة عامني مع براعم الزمالك حتت قيادة 
املدرب املصري حلمي طوالن قبل عودتي 
للكويت، حيث مت اختياري للعب مع 
براعم القادسية بعد اختبارات للبراعم 
ف����ي املدارس، واختارن����ي الكابنت فهد 
العدواني، وانضممت لبراعم القادسية 
وتدرجت في جميع فرق املراحل السنية 
حتى وصلت للفريق األول موسم 1998 
� 1999 وكان عم����ري آن����ذاك 16 عاما، 
وكانت أول مباراة لي مع الفريق االول 
للقادس����ية امام الساحل 2-1 في كأس 
اخلرافي، وثاني مباراة امام العربي 1-1 
ولعبت مع جنوم كبار في حجم حمد 
الصالح وناصر البنيان وهاني الصقر 
ومحمد جاسم وحسني املكيمي وطارق 
اجلالهمة ومحمد البنيان ثم جيل جمال 
مبارك ونهير الشمري وخلف السالمة 
وعبدالرحمن املوسى ونواف اخلالدي 
وسبق لي املشاركة في سباقات السرعة 

أكد اعتزازه بمسيرته مع »األصفر«.. وأعرب عن سعادته
 بالتألق مع »العنابي« وتمنى العودة لألزرق في الفترة المقبلة

البطاقة الشخصية نجم وسط النصر 

محمد راشد العتيبي:
لدينا طموحات كبيرة 

في الفوز بالدوري الممتاز.. 
وأتمنى تحقيق بطولة محلية

قبل عودتي للقادسية

االسم: محمد راشد العتيبي
تاريخ امليالد: 4 مايو 1982

املهنة: موظف بوزارة املواصالت
احلالة االجتماعية: أعزب

السكن: األحمدي
E-mail:

m7mmed-9@hotmail.com 
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محمد راشد يتألق مع النصر في البطوالت احمللية

ثالثيات متميزة
)محمد ماهر(ضيف ديوانية »األنباء« محمد راشد العتيبي يرد على اسئلة الزمالء بالل غملوش واحمد حسني وعبدالعزيز جاسم

والعاب القوى ف����ي ناديي الفحيحيل 
والشباب في طفولتي.

 ك��م عدد البط��والت التي حققتها مع 
القادسية؟

 حققت 15 بطولة خالل وجودي في 
القادسية ابرزها بطولتان خليجيتان 
لالندية و4 ألقاب للدوري و4 بطوالت 
ل����كأس االمي����ر ومثلها ل����كأس ولي 

العهد.
 هاجر عبداهلل: ما س��بب تركك لنادي 

القادسية وانتقالك للنصر؟
 انتقلت للنصر موسم 2008 � 2009 
على س����بيل االعارة ملوسمني، وعقب 
نهاية املوسم احلالي راح اعود للقادسية 
وجاء انتقالي للنصر من أجل املشاركة 
بصفة اساسية في املباريات حيث مللت 
من االبتعاد عن التش����كيلة االساسية 
في القادسية وكنت اشارك كبديل في 
بعض املباريات مما اصابني بالغضب، 
وقررت االنتقال من اجل اثبات امكانياتي 
وتأكيد موهبت����ي واحلمد هلل جنحت 

مع النصر.
 ما سبب تألقك مع النصر في الفترة 

املاضية؟
 املشاركة بصفة أساسية في املباريات 
الثقة  الالع����ب  واالس����تمرارية متنح 

وتعطيه الفرصة للتألق واالبداع.
 جمانة الفضلي: اس��مك يتش��ابه مع 
مدافع القادسية محمد راشد، فهل حدث 

بعض املواقف الطريفة بسبب ذلك؟
 مدافع القادسية محمد راشد الفضلي 
العب موهوب ومتميز، وأحب أن أشيد 
مبستواه، وهو مثل أخي الصغير النه 
صديق اخي الصغير ودائم احلضور 

ملنزلنا.
 س��ارة اخلالدي: ايهما تفضل العمل 

كمدرب ام اداري عقب اعتزالك؟
 افضل العمل كمدرب وكنت على وشك 
التقدمي للحصول على دورة تدريبية 

املوسم املاضي.
 من يعجبك من املدربني العامليني؟

التكتيك االيطالي   يعجبني داهية 
مارسيلو ليپي واملدرب املتميز الفرنسي 
ارسني ڤينغر واالملاني املخضرم اومتار 

هيتسفيلد.
 حس��ني العلي: ما الفارق بني الالعب 

احمللي والالعب العربي أو األجنبي؟
 االحتراف ه����و الفارق، حيث جند 
أن أغلب ال����دول العربية واخلليجية 
طبقت االحت����راف بينما مازلنا نعاني 
من االحت����راف اجلزئي. كما ان ضعف 
البنية اجلسدية لالعبينا يصنع الفارق 
مقارنة بالالعبني اصحاب القوة اجلسدية 
والكبيرة مثل عمرو زكي حيث اتذكر 
موقفا ح����دث عندما كنت بالقاهرة مع 
3 م����ن اصدقائي وجلس����نا في مطعم 
شهير وفوجئنا بوجود املهاجم املصري 
عمرو زكي يجلس في الطاولة املجاورة 
والغريب انه تن����اول وجبات غذائية 
اكثر من الوجب����ات التي تناولتها مع 

اصدقائي.
 سهام الشطي: من مثلك األعلى محليا 

وعامليا؟
 األسطورة وامللك فيصل الدخيل مثلي 
األعلى على املستوى احمللي والبرازيلي 
رونالدو والتشيكي باڤل ندڤيد االفضل 

على املستوى العاملي.
 فاطمة طالل: من الفريق الذي ترشحه 

للفوز بالدوري؟
 أرشح النصر للفوز بالدوري املمتازة 
وإذا لم يحقق »العنابي« اللقب امتنى 

فوز القادسية بالدوري املمتاز.

أحالم وأمنيات

 منى دش��تي: أحب أن أش��يد 
مبس��تواك مع النصر وتستحق 
الع��ودة ل��أزرق وس��ؤالي م��ا 

احالمك وامنياتك املقبلة؟
النصر للفوز   امتنى قي����ادة 
ببطولة محلية واملش����اركة معه 
في البطوالت اخلارجية. كما ابذل 
قصارى جهدي للعودة لالزرق 
وقيادته للفوز بكأس »خليجي 
20« واملنافسة على كأس آسيا 

2011 في حالة تأهلنا ان شاء اهلل 
بجانب التأهل لنهائيات كأس العالم 

2014 بالبرازيل.
 من املدرب صاح��ب الفضل عليك 

والذي حتب ان توجه له رسالة شكر؟
 أدين بالفضل للمدرب الوطني الرائع 
علي الشمري الذي منحني الثقة والدفعة 
املعنوية للتألق كما يسعدني توجيه 
الشكر للكابنت ماهر الشمري صاحب 

النصائح والتوجيهات املفيدة.

رسالة شكر

 لطيف��ة العنزي: أن��ت العب موهوب 
للقادس��ية واالزرق،  وامتن��ى عودت��ك 
وسؤالي ملن حتب أن توجه رسالة شكر؟
 يش����رفني توجيه الشكر للمدرب 
الوطني علي الش����مري على دعمه لي 
ومساندته الدائمة ونصائحه وتوجيهاته، 
وش����كر خاص للكابنت ماهر الشمري، 
وأحب أن أشكر كل الناس الذين سألوا 
عني ومتنوا لي التوفيق والنجاح، وشكر 
خاص جلميع افراد اس����رتي واخواني 
وربعي واصدقائي ويسعدني توجيه 

الشكر جلريدة »األنباء«.

3 أندية محلية: النصر، القادسية 
والكويت.

3 العب���ني محليني: خلف 
السالمة، طالل نايف وطارق 

الشمري.
3 محت�رف��ني: كي�تا، جهاد 

احلسني ورودريغو.
3 م��واه���ب ص�اعدة: 
عبدالعزي���ز املش���عان، 
أمان وعبدالرحمن  حمد 

العنزي.
3 مدربني: بالتشي، 
مارس�����ي�لو وارث����ر 

بيرنانديس.
3 العب���ني ع�رب: 
زي�������دان،  مح�م���د 
ك��رمي زي�اني، ونشأت 

اكرم.
أندي���ة عربية:   3
األهلي املصري، احتاد 

جدة والقادسية.
3 العبني عامليني: 
كريستيانو رونالدو، 
انييس���تا ودي���ل 

بييرو.
منتخب���ات   3
عاملي���ة: البرازيل، 

فرنسا وهولندا.

العب ووظيفة
صالح الشيخ: حارس عمارة.

طالل نايف: بودي غارد.
مشعل فيحان: مطرب فاشل.

نواف املطيري: مطرب كوميدي.
عبدالرحمن املوسى: كوافير.

عبداهلل ممدوح: عارض أزياء.
خلف السالمة: ضابط مخابرات.
إبراهيم العدواني: معلم شيشة.

التشكيلة المثالية
اختار ضيف ديوانية »األنباء« 
محمد راش����د التش����كيلة املثالية 
للمنتخب الوطني لكرة القدم والتي 
تضم افضل الالعبني احملليني، 
واضاف راش����د النجوم خلف 
السالمة وعبدالرحمن املوسى 
التشكيلة  الى  الش����مري  ونهير 
احلالية لالزرق، ويفضل راشد اللعب 
بطريقة 4-4-2 وضمت تش����كيلته 
املثالي����ة: نواف اخلالدي في حراس����ة 
املرمى، وحس����ني فاضل ونهير الشمري 
ومس����اعد ندا ومحمد راشد الفضلي في 
الدفاع، وطالل نايف وعبدالرحمن املوسى 
وصالح الش����يخ ومحمد جراغ في وسط 
امللعب، وبدر املطوع وخلف السالمة في 
الهجوم، بينما جاء الالعبون أحمد عجب 
وحمد العنزي وطالل العامر ويعقوب الطاهر 
ونواف املطيري ومحمد الصالل ووليد علي 

في قائمة االحتياط.

الدخي�ل مثل�ي األعلى.. والس�المة 
المحليين الالعبين  أفضل  والشمري  ونايف 
المحترفين  أفضل  باختيار  يمتاز  »العنابي« 
األجان�ب ولدينا أبرز المواه�ب المحلية
مارس�يلو مدرب كفء ورودريغو 
وكيتا والحس�ين أفض�ل المحترفين

الش�مري  عل�ي 
كبير  فض�ل  صاح�ب 
عل�ّي وأش�كر ماه�ر 
وأخ�وي  الش�م�ري 
ال�ع�تيبي م�حسن 

الس�المة والمطيري والشمري 
االنضم�ام  يس�تحقون  والص�الل 
ف�ي  كبي�رة  وفرصتن�ا  ل�ألزرق.. 
التأه�ل عل���ى حس�اب ُعم�ان

الزمالك  ف�ي  مس�يرتي  ب�دأت 
المصري قبل انتقالي لبراعم القادسية

حالة  ف�ي  النصر  م�ع  البقاء  أتمن�ى 
مشاركة »العنابي« في البطوالت الخارجية

 ه��ل أن��ت م��ن 
أسرة رياضية؟

لألس����ف  ال..   
ال انتم����ي الس����رة 

رياضية.
 صفية مهدي: لو 
فزت بتذكرتي س��فر 
ألي البالد تسافر ومع 

من؟
 اسافر إلى إيطاليا 
م����ع صديق����ي حمد 

الشمري.
 3 باقات ورد تهديها 

ملن؟
 اه����دي باقة الورد 
األولى الخوي محسن 
العتيبي، والثانية حق 

الوالدة واخواني، والثالثة 
لكل الناس الذين يحبون 

محمد راشد.

العتيبي حقق العديد من البطوالت مع القادسية

من المتصلين
البلوشي،  سعود 
قدساوية والفخر لّيه، 
ام نورا، رتاج، سارة 
اخلالدي، فهد احلسني، 
عبدالعزيز املطيري، 
املذي���ع واالعالم���ي 
العب���ادي،  ري���اض 
ش���يخة اخلال���دي، 
عب���داهلل،  هاج���ر 
جمان���ة الفضل���ي، 
سارة اخلالدي، حسني 
العلي، سهام الشطي، 
فاطمة ط���الل، منى 
دشتي، لطيفة العنزي 

وصفية مهدي.


