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املطيري يواصل تألقه مع الساملية في البطوالت احمللية

املطيري تألق مع القادسية في املواسم املاضية وحقق العديد من البطوالت

س��واء مع القادس��ية او املنتخب 
الوطني؟

تألقت مع القادسية امام العني 
االماراتي في دوري ابطال آسيا كما 
تألقت مع االزرق امام السعودية 
2 � 1 ف���ي كأس اخلليج وقدمت 
مباراة طيبة بشهادة اجلهاز الفني 

وزمالئي الالعبني.
قدس��اوية وافتخر: من خالل 
خبرتك كالعب دولي، ما توقعاتك 
ل��الزرق ام��ام عمان ف��ي املباراة 

املصيرية املقبلة؟
مباراتنا ام���ام عمان صعبة 
ولكنه���ا ليس���ت مس���تحيلة، 
وبالعزمية والتكاتف نستطيع 
حتقيق نتيجة ايجابية س���واء 
بالفوز او التعادل، ونحن قادرون 
على احداث الفارق نظرا لكثرة 
ب���االزرق،  املواه���ب والنجوم 
وامتنى لهم التوفيق، وبالنسبة 
للمدرب غوران فهو جيد وشجاع 
ويعجبني تغييراته وخصوصا 
في املباراة السابقة امام استراليا، 
وه���و قادر على قي���ادة االزرق 
للتأه���ل لنهائيات كأس آس���يا 
2011 بقطر ان ش���اء اهلل حيث 
الظهور  يستحق اجليل احلالي 
في احملاف���ل الدولية وتعويض 

االخفاقات السابقة.
ش��يخة اخلالدي: ما رأيك في 
محمد  االلع��اب  اس��تبعاد صانع 

جراغ من قائمة االزرق؟
ال اح���د يختلف على موهبة 
وعطاء محمد جراغ، وال أعرف 
سبب اس���تبعاده، وانا لو كنت 
مدربا لالزرق فلن استبعد جراغ 
الني ما عندي غيره العب »بالي 

ميكر«.
لالنضم��ام  ترش��حه  م��ن 

لالزرق؟
خلف الس���المة وفرج لهيب 
ومشاري العازمي وسعد سرور 
يستحقون االنضمام لالزرق في 

الفترة املقبلة.

البداية

صفي��ة مه��دي: كي��ف كانت 
بدايتك مع كرة القدم، وهل س��بق 
لك اللع��ب في أندي��ة أخرى غير 

القادسية؟
بدأت مسيرتي مع براعم كرة 
القدم في نادي الس���احل حيث 
كان منزلن���ا ف���ي القرين بينما 
كان ربع���ي يلعبون في براعيم 
الفحيحي���ل وكان والدي مبارك 
حام���د املطيري ح���ارس مرمى 
س���ابق في القادسية وشجعني 
على االنضمام ألشبال القادسية 
وبالفعل انضممت للقادسية عام 
1993 وكان عمري آنذاك 11 عاما 
وتدرجت في جميع فرق املراحل 
السنية حتى وصلت للفريق األول 
موسم 2003-2004 وانضممت 

لألزرق آنذاك وشاركت في كأس 
آس���يا، ثم تألقت مع القادسية 
وساهمت في الفوز ب� 16 بطولة 
محلية وخليجي���ة قبل إعارتي 

للساملية املوسم املاضي.
هل أنت من أسرة رياضية؟

أنتمي ألسرة رياضية  نعم، 
فوالدي حارس مرمى سابق في 
القادسية وأخوي نايف مبارك 

العب كرة قدم في خيطان.
وما سبب انتقالك للساملية؟

بعدما كن���ت أح���د األعمدة 
األساسية في القادسية وجنحت 
ف���ي قي���ادة »األصف���ر« للفوز 
بالعديد م���ن البطوالت احمللية 
واخلليجية ابتعدت عن التشكيلة 
األساسية للقادسية، وجاءتني 
عروض انتقال عديدة قبل إعارتي 

للساملية.
ن��وف الرش��يدي: أنت العب 
متميز وسبق أن تألقت مع األزرق 
والقادس��ية، وس��ؤالي كيف ترى 

مسيرتك مع املنتخب الوطني؟
لألسف أنا من أكثر الالعبني 
الذين تعرضوا للظلم مع األزرق 
حيث شاركت في جميع البطوالت 
اخلليجي���ة واآلس���يوية على 
املس���توى الدولي من عام 2003 
حتى 2007 ولعب���ت 12 مباراة 
دولي���ة وقدمت مس���توى طيبا 
قبل ان يتم استبعادي من األزرق 
في السنوات املاضية، وكنت قد 
ش���اركت في خليجي 16 وكنت 
ضمن قائمة األزرق في خليجي 17 
وقام املدرب الوطني صالح زكريا 
بإشراكي في مركز الظهير األمين 
قبل أن يستبعدني ثم جاء الدور 
على محمد ابراهيم واستبعدني 
من األزرق ايضا رغم انني أحترم 
»بونواف« وأدين له بالفضل منذ 
املراحل الس���نية واعتبره مثل 

والدي وأخوي الكبير.
عبداهلل العازمي: ما هو مركزك 

األساسي في امللعب؟
مركزي األساسي العب وسط 
ميني أو يسار لكني في القادسية 
لعبت في 5 مراكز مختلفة وقدمت 
مس���توى متمي���زا حيث لعبت 
كظهير أمين ومدافع أيسر ووسط 
ميني ووسط يسار وارتكاز ولكني 

أتألق في وسط امللعب.
مش��عل الدوس��ري: م��ا أبرز 
الع��روض احمللية واخلارجية التي 

انهالت عليك في الفترة املاضية؟
جاءن���ي عرض م���ن اخلور 
القطري وكانت هناك محاوالت 
لالنضمام للنصر السعودي بعد 
تألقي مع القادس���ية أمام العني 
اإلماراتي والكرامة السوري في 
دوري أبطال آس���يا، كما جاءني 
عرض من بن���ي ياس وعجمان 
اإلماراتي في بداية املوسم املاضي 
بجانب الع���روض احمللية التي 

كان أبرزها من كاظمة حيث قام 
فواز بخيت باحلديث مع نائب 
رئيس القادس���ية السابق فواز 
احلساوي بشأن انتقالي لكاظمة 
كما كان لدي عروض من الساملية 
واليرم���وك والصليبخات لكني 

فضلت اإلعارة للساملية.

أحالم وأمنيات

حس��ن الهاجري: م��ا أحالمك 
وأمنياتك املقبلة؟

الساملية للفوز  أحلم بقيادة 
ببطول���ة محلية قب���ل عودتي 
للقادسية، وأمتنى تقدمي مستوى 
طيب يؤهلني للعودة لصفوف 
األزرق وقيادته للمنافسة على 
الف���وز بالبط���والت اخلليجية 
واآلسيوية بجانب التأهل لكأس 

العالم 2014 بالبرازيل.
فه��د املطيري: ه��ل تعتقد لو 
تأه��ل األزرق ل��كأس آس��يا راح 

يتطور مستوى اللعبة؟
لن يتطور شيء إال اذا طبقنا 
االحتراف الكامل وعدلنا املالعب 
الس���يئة وأصلحن���ا األخط���اء 
واملش���اكل اإلداري���ة الس���ابقة 
وتصافت النفوس وتكاتفت على 
قلب رجل واحد للخروج بالكرة 

الكويتية من أزماتها احلالية.
خال��د اخلالدي: ما س��ر تألقك 
مع الس��املية أمام القادس��ية وما 
ش��عورك ل��و س��جلت هدفا في 

مرمى فريقك السابق؟
أبذل قص���ارى جه���دي مع 
الساملية في أي مباراة خصوصا 
القادسية وأمتنى تسجيل  أمام 
هدف في مرمى نواف اخلالدي، 
وأكون س���عيدا لو فاز الساملية 
نظرا لوالئي للساملية ولكني لن 
إذا خسرنا نظرا لعشقي  أحزن 

األبدي للقادسية.
ما النادي الذي تتمنى االنتقال 

اليه املوسم املقبل؟
لكل حادث حديث وتشرفني 
العودة للقادس���ية أو البقاء في 
الس���املية ولكن إذا عرض علّي 
االنتقال مقابل عرض مالي كبير 

راح انتقل لذلك النادي.
جمان��ة الفضلي: ه��ل تأثرت 
بغي��اب رئيس ن��ادي القادس��ية 
السابق الشيخ طالل الفهد ونائبه 

فواز احلساوي عن القادسية؟
نعم، الش���يخ ط���الل »األب 
الروح���ي« لالعب���ي وجماهير 
القادسية وبالنسبة لي هو صاحب 
فضل كبير علّي وله معزة خاصة 
ومواقف كثيرة وأحب ان أوجه له 
الشكر والتقدير وغيابه بالتأكيد 
أثر بالسلب على كل الالعبني، كما 
ان فواز احلساوي من الشخصيات 
التي تدعم النادي والفريق وجميع 
الالعبني وش���خص محبوب من 
اجلميع وأمتنى عودتهما للقادسية 

في الفترة املقبلة.
وما رأيك في اس��تقالة محمد 

ابراهيم من تدريب القادسية؟
بونواف تاريخ���ه يتحدث 
عنه وهو األجدر واألكفأ لقيادة 
القادس���ية وحزنت جدا عندما 
سمعت عن استقالته ألنه قادر 
على قي���ادة »األصفر« وحصد 

جميع البطوالت احمللية.
منى الشمري: ما الفريق الذي 

ترشحه للفوز بالدوري؟
الص���راع على لقب الدوري 
قائم بني 4 أندية هي: القادسية، 
الكويت، النصر، وكاظمة ولكن 
الصراع احلقيقي سيكون بني 
القادسية والكويت، وأمتنى فوز 

القادسية بالدوري املمتاز.
عبداهلل سعد: ما رأيك في أداء 
املدرب البلجيك��ي وليام توماس 

مع الساملية؟
ل���م أص���ل ملرحل���ة تقييم 
املدرب���ني، وهن���اك اداري���ون 
ومسؤولون لتقييم أي مدرب 
أو العب، وكالعب ال أتدخل في 

األمور الفنية.
من الالعب الذي ترتاح باللعب 

بجواره؟
أرتاح باللعب بجوار صالح 

الشيخ.
من أقرب الالعبن إلى قلبك؟

محمد راشد العتيبي ومساعد 
ن���دا ونهير الش���مري وخلف 
الس���المة أق���رب الالعبني الى 

قلبي.

العب تتف��اءل بوج��وده في 
امللعب؟

نواف اخلالدي.
لطيفة العن��زي: ملن حتب أن 

توجه رسالة شكر؟
يشرفني توجيه الشكر إلدارة 
نادي الساملية على الدعم والثقة، 
كما أحب أن أشكر كل شخص 
ساندني وظلمني ايضا، وشكر 
خاص حق الوالدين وأقدم لهما 
باقة ورد ويسعدني توجيه الشكر 
لزوجتي وولدي مبارك، وشكر 
خاص حق جريدة »األنباء« على 
االستضافة والتغطية اإلعالمية 

املتميزة.
س��هام الهاجري: ما الش��يء 

الذي ندمت على حدوثه؟
ندمت على حدوث »هوشة« 
بين���ي وبني الالع���ب اخللوق 
واحملت���رم يعق���وب الطاه���ر 
واحلم���دهلل تصاحلن���ا فيما 

بعد.
وم��ا الق��رار اجل��ريء الذي 

أخذته؟
بعدما مت اختياري للمشاركة 
مع القادسية أمام السد القطري 
كنت متخوفا ألنني كنت صغيرا 
وقليل اخلبرة مقارنة بالالعب 
الفرنسي املخضرم فرانك لوبوف 
واحملترف كيتا ولكني شاركت 
أمام السد وقدمت مباراة رائعة 
ووفقني اهلل في تسجيل هدف 
الفوز قب���ل أن أتعرض للطرد 

في الشوط الثاني.

بوعزي��ز: من مثل��ك األعلى 
محليا وعامليا؟

عبداهلل وبران مثلي األعلى 
محلي���ا واإلجنليزي س���تيڤن 

جيرارد عامليا.
لو فزت بتذكرتن س��فر ألي 

البالد تسافر ومع من؟
أو  القاه���رة  ال���ى  أس���افر 
بيروت مع مشعل مطر العنزي 

وعبدالعزيز ناصر الفضلي.
م��اذا أعطتك كرة القدم وماذا 

حرمتك؟
الكرة أعطتني الشهرة وحب 
الناس وحرمتني من السفريات 
واملخيمات والدراسة والتجمع 

وسط األهل والربع.

اختار ضيف ديوانية »األنباء« نواف املطيري 
التشكيلة املثالية للمنتخب الوطني لكرة 
القدم والتي تضم أفضل الالعبني احملليني، 
وجاءت اختيارات املطي����ري على النحو 
التالي: نواف اخلالدي في حراس����ة املرمى 
وحس����ني فاضل وأحمد الرشيدي ويعقوب 
الطاهر ومساعد ندا في الدفاع وصالح الشيخ 
وطالل نايف وبدر املطوع ووليد علي في 
وسط امللعب وخلف السالمة وفرج 

لهيب في الهجوم.

3 أندية محلية: القادسية والكويت والساملية
3 العبني محليني: خلف الس���المة وفرج لهيب 

ووليد علي
3 مواهب صاعدة: مشاري العازمي وعبدالعزيز 

املشعان وسعد سرور
3 محترفني: كيتا وروجيرو وفراس اخلطيب

3 مدربني: بالتشي ومحمد إبراهيم وارثر
3 العبني عرب: ياس���ر القحطاني وكرمي زياني 

ومحمد أبوتريكة
3 أندية عربية: الهالل السعودي واألهلي املصري 

والعني اإلماراتي
3 العبني عامليني: كريستيانو رونالدو وميسي 

وانييستا
3 أندية عاملية: ري��ال مدريد وليڤربول وميالن

3 منتخبات عاملي��ة: البرتغال واجنلترا وساحل 
العاج

أحم���د س���لطان، حس���ني 
العلي، جراح بدر، روان دشتي، 
عبداهلل سلطان العصيمي، أبرار 
القدساوية، سعود القحطاني، نور 
العنزي، قدساوية بعزها وما حد 
يهزها، قدساوية وافتخر، شيخة 
اخلالدي، صفي���ة مهدي، نوف 
الرشيدي، عبداهلل العازمي، مشعل 
الدوسري، حسن الهاجري، فهد 
املطيري، خالد اخلالدي، جمانة 
الفضلي، منى الشمري، عبداهلل 
س���عد، لطيفة العنزي، س���هام 

الهاجري وبوعزيز.
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تألق�ت م�ع القادس�ية أم�ام العين 
انتق�ال  ع�روض  وجاءتن�ي  والكرام�ة 
خليجي�ة من الخ�ور وبن ي�اس وعجمان




