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مدافع القادسية املوهوب مجيد طالل

مدافع القادسية الصاعد مجيد طالل:
الفوز بالدوري الممتاز وكأس االتحاد اآلسيوي

أفضل هدية لتعويض الجماهير القدساوية

أكد أن »األصفر« قادر على تحقيق »الثالثية« بعد الخسارة من العربي في نصف نهائي كأس ولي العهد

أحمد حسين
يعتبر مدافع األزرق األوملبي والقادسية مجيد طالل من أبرز املواهب الصاعدة التي فرضت 
نفسها بقوة في التشكيلة األساسية للفريق األول بالقادسية خالل املوسم احلالي، حيث صعد 
طالل للعب مع الكبار قادما من فريق 19 سنة وشارك في مباريات عديدة بالبطوالت احمللية، 
وقدم مستوى جيدا كظهير أيسر موهوب، وجنح في تعويض انتقال جنم القادسية مساعد ندا 
للشباب السعودي على سبيل اإلعارة مطلع املوسم اجلاري. ويسعى مجيد طالل )20 سنة( 
لتثبيت أقدامه مع القادسية والتألق مع األزرق األوملبي خالل الفترة املقبلة من أجل االنضمام 
لألزرق واملش�اركة في البطوالت اخلليجية واآلسيوية. وأكد طالل خالل تواجده في ديوانية 
»األنباء« أن القادسية قادر على الفوز بالدوري املمتاز وكأس االمير لتعويض الهزميةأمام العربي 
في نصف نهائي كأس ولي العهد بجانب املنافس�ة بقوة على الفوز بكأس االحتاد اآلس�يوي 
لتحقيق »الثالثية«. وأشاد طالل مبدربه محمد إبراهيم وأكد أنه قادر على قيادة »األصفر« للتحليق 
في س�ماء الكرة احمللية واخلليجية واآلسيوية. وحتدث طالل عن بدايته مع براعم القادسية 
موس�م 97 � 1998 وتدرجه في جميع فرق املرحل الس�نية خالل نحو 12 عاما حتى وصل 
للفريق األول على يد مدربه محمد إبراهيم املوس�م املاضي، وعبر طالل عن احالمه وأمنياته 

وفي الفترة املقبلة واجاب عن اسئلة القراء خالل احلوار التالي:

مس�اعد ندا مثلي األعلى محلي�ا.. وإيڤرا عالمي�ًا.. ومحمد إبراهيم أفض�ل مدرب وطني
التأل�ق م�ع القادس�ية واالنضم�ام ل�ألزرق واالحت�راف الخارج�ي أحالم�ي المقبلة

رمي املطيري : أحب أن اشيد 
في��ك، وأعتبرك اضاف��ة كبيرة 
ل��ك  وأمتن��ى  األول،  للفري��ق 
التوفيق.. وس��ؤالي عن حظوظ 
بالبطوالت  الفوز  القادس��ية في 

احمللية واآلسيوية؟
حظوظنا كبيرة وقائمة في 
الف���وز بالدوري املمتاز وكأس 
األمير والف���وز بكأس االحتاد 
اآلسيوي، حيث يضم القادسية 
افضل الالعبني احملليني ولدينا 
محترفون على مس���توى عال 
واجلماهير القدساوية لن ترضى 
بأقل من »ثالثي���ة« على االقل 
بعدم���ا جنح الفريق املوس���م 
املاضي في حتقيق الثالثية )كأس 
االحتاد والدوري املمتاز وكأس 
ولي العهد(، وبالنسبة للدوري 
نس���عى للفوز ف���ي املباريات 
الدفعة  املقبلة واالستفادة من 
املعنوية بالف���وز على العربي 
في اجلولة السابقة، وبالنسبة 
لكأس صاحب السمو االمير لدينا 
طموحات كبيرة في الفوز بأغلى 
الكؤوس احمللية بجانب حتقيق 
كأس االحتاد اآلسيوي الول مرة 

في تاريخ القادسية.
من أقوى املنافسني للقادسية 
في الفوز بالدوري وكأس االحتاد 

اآلسيوي؟
الكويت اقوى منافس ونبذل 
قصارى جهدنا للفوز عليه يوم 

املقبل حلسم  السبت 

بطول���ة الدوري، كم���ا يعتبر 
فريق الكويت حامل لقب كأس 
االحتاد اآلس���يوي مع كاظمة 
اقوى املنافسني في كأس االحتاد 

اآلسيوي.

البداية

خالد املوي��زري: كيف كانت 
بدايت��ك مع ك��رة الق��دم، وهل 
س��بقت لك املش��اركة في لعبات 

اخرى؟
بدأت مسيرتي مع كرة القدم 
في املدرس���ة حيث كان عندنا 
مدرس تربية بدنية ينتمي لنادي 
القادسية »بو عيسى« ورشحني 
القادس���ية  لالنضمام لبراعم 
ولكن عائلتي رفضت من اجل 
التفوق في دراستي، وفي العام 
التالي طلبني بوعيسى مجددا 
لالنضمام للقادسية لكن عمي 
السابق يعقوب  العربي  العب 
فاضل عارض انتقالي للقادسية، 
وذهبت للس���املية وش���اركت 
ف���ي التدريبات ملدة يوم واحد 
مع اخوي وول���د عمي، وذات 
مرة حضرت ملش���اهدة مباراة 
للقادسية مع والدي في املدرجات 
وقابلنا بوعيس���ى وطلب من 
الوالد انضمامي للقادسية ووافق 
الوالد ألنضم بعدها لبراعم كرة 
القدم بالقادسية موسم 1998-97 
وأشرف على تدريبي 
كابنت مهدي 

وفيصل الكندري وراشد بديح، 
بجانب دراغان وزوران وتيڤور 
ومحمد ابراهيم خالل تدرجي في 
فرق املراحل السنية، واملوسم 
ابراهيم  ق���ام محم���د  املاضي 
بتصعيدي للفريق االول، وكانت 
اول مباراة لي مع القادسية امام 
الساملية 4-2 وقدمت مستوى 

طيبا في هذه املباراة.
فاطمة طلعت: هل س��بق لك 
الوطنية  للمنتخب��ات  االنضمام 

في املراحل السنية؟
كنت ضمن ازرق الناشئني مع 
املدرب حيدر وشاركت في كأس 
اخلليج للناش���ئني وتصفيات 
كأس آسيا قبل انضمامي الزرق 
الشباب حيث كنت اصغر العب 
مع الفريق وشاركت معهم في 
كأس آسيا للشباب في اليابان، 
وخرج ازرق الشباب 
من الدور ربع النهائي 
امام قط���ر لنحقق 
الس���ابع،  املركز 
وبعدها انضممت 
لالزرق االوملبي 
وشاركت في 
تني  را مبا

القادسية؟
ال بالعكس فأنا كنت امتنى 
تواجد مس���اعد ن���دا من اجل 
االستفادة من خبراته ونصائحه 
ألن املوس���م احلالي هو االول 
لي مع الفريق االول وينقصني 
الكثير من اخلبرات، لدرجة انني 
أخطأت امام الكويت وتسببت في 
هدف ملهاجم الكويت اسماعيل 
العجمي واس���تفدت كثيرا من 
هذا اخلطأ حت���ى ال اكرره في 

املباريات املقبلة.

اسرة رياضية

ام طالل: هل تنتمي الس��رة 
رياضية ام انك الرياضي الوحيد 

في اسرتك؟
عمي يعقوب فاضل كان العبا 
سابقا لكرة القدم بالنادي العربي 
وجالل فاضل في القادسية وفهد 
فاضل كان العبا في فريق كرة 
اليد بنادي الفحيحيل واخواني 
فارس كان في القادس���ية قبل 
انتقاله للس���املية، ونواف في 
فريق الكويت وولد عمي يوسف 
يعقوب مهاجم فريق 19 س���نة 

بنادي التضامن.

رسالة شكر

شيخة اخلالدي: ملن حتب ان 
توجه رسالة شكر؟

االسم: مجيد طالل فاضل 
فارس ربيع املتنفق.

تاريخ امليالد: 19 يونيو 
.1989

املهنة: طالب.
االجتماعي���ة:  احلال���ة 

أعزب.
السكن: سعد العبداهلل.

البطاقة الشخصية

العب العربي الس���ابق يعقوب فاض���ل )عم مجيد طالل(، وفارس طالل )ش���قيق مجيد(، رمي 
املطيري، خالد املويزري، فاطمة طلعت، جمانة الفضلي، ام طالل، ش���يخة اخلالدي، صفية مهدي، 
عائشة، رنا دشتي، دانة، لطيفة العنزي، لولوة، روان، فيصل، قدساوية عازمية، قدساوي وافتخر، 

ومشعل اخلالدي.

من المتصلين

العب ووظيفة
فهد االنصاري: حارس عمارة.

عبدالعزيز املشعان: بودي غارد.
حمد العنزي: عارض أزياء.

طالل العامر: كوافير.
سعود املجمد: معلم شيشة.

محمد راشد الفضلي: بنشرجي.
فايز بندر: مطرب فاشل.

نواف اخلالدي: ممثل كوميدي.

امام س���نغافورة  جتريبيتني 
وفزنا بهما، كما ش���اركت امام 
االردن 2-2، وأحل���م بتثبيت 
اقدامي مع القادسية خالل الفترة 
املقبلة من اجل حتقيق حلمي 

الكبير باالنضمام لالزرق.
زران: م��ا س��بب غيابك عن 

مباريات القادسية االخيرة؟
لدي اصابة نادرة وعميقة 
في منطقة احلوض وتعرضت 
لالصابة في الظهر واخلصر لكني 

سأعود للمباريات قريبا.
جمان��ة الفضلي: ه��ل تعتبر 
نفس��ك محظوظ��ا بع��د انتقال 
السعودي  للش��باب  ندا  مساعد 
مع  املباريات  ف��ي  ومش��اركتك 
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)حسن حسيني(ضيف ديوانية »األنباء« مجيد طالل مع الزمالء بالل غملوش ويحيى حميدان وأحمد حسني وعبدالعزيز جاسم

بوحمد والحشاش وجزاع أبرز المواهب الصاعدة والمطوع ولهيب وعلي أفضل الالعبين المحليين
أشكر الفهد والحس�اوي وإبراهيم ومبارك والحقان والجماهير القدساوية على الدعم والمساندة

التشكيلة المثالية
اختار ضيف ديوانية »األنباء« مجيد طالل التش���كيلة املثالي���ة للمنتخب الوطني لكرة القدم 
والتي تضم أفضل الالعبني احملليني. وجاءت اختيارات طالل على النحو التالي: نواف اخلالدي في 
حراسة املرمى، وحسني فاضل واحمد الرش���يدي ومساعد ندا ويعقوب الطاهر في الدفاع، وطالل 
العامر وعبداهلل الشمالي وصالح الشيخ ووليد علي في وسط امللعب، وبدر املطوع ويوسف ناصر 
في الهجوم، بينما اختار طالل الالعبون حميد القالف ومحمد راشد الفضلي، وأحمد عجب ومحمد 

جراغ في قائمة االحتياط.

والمشع�ان  والرش�يدي  الشمري 
وحاك�م يس�تحقون االنضم�ام لألزرق

ثالثيات مميزة
3 أندية محلية: القادسية، الكويت والعربي.

3 العبني محليني: بدر املطوع، فرج لهيب ووليد علي.
3 مواهب صاعدة: عمر بوحمد، فهد احلشاش وجابر جازع.

3 محترفني: فراس اخلطيب، كيتا وباتريك فابيانو.
3 مدربني: محمد ابراهيم، صالح العصفور والبرازيلي ارثر.

3 أندية عربية: الهالل، اهلي دبي والغرافة.
3 العبني عرب: ياسر القحطاني، مجيد بوقرة وسيد معوض.

3 أندية عاملية: مان يونايتد، يوڤنتوس وأشبيلية.
3 العب���ني عاملي���ني: واين رون���ي، كريس���تيانو رونالدو 

وميسي.
3 منتخب���ات ف���ي كأس العالم: اجنلت���را، هولندا 

واجلزائر.

مجيد طالل يتوسط الزمالء في القسم الرياضي

يش���رفني توجيه الش���كر 
لرئيس نادي القادسية السابق 
الفه���د وفواز  الش���يخ طالل 
احلساوي ومدير الكرة ابراهيم 
الفريق جمال  املسعود ومدير 
مبارك واملشرف عبداهلل احلقان 
واحملاس���ب بورامي واملدرب 
ابراهيم على  الوطني محم���د 
الدعم واملساندة، وشكر خاص 
حق جميع اجلماهير القدساوية 
الفريق والالعبني  التي تساند 
وحتفزهم لتقدمي افضل مستوى 
كما احب ان اشكر جميع افراد 

عائلتي وربعي.
صفية مه��دي: من الالعبون 
الذي��ن تألق��وا خ��الل املوس��م 
احلال��ي، وم��ن منهم يس��تحق 

االنضمام لالزرق؟
حسني فاضل وفهد العنزي 
ابرز الالعبني الذين تألقوا خالل 
املوسم احلالي، واحمد الرشيدي 
وحسني حاكم وطارق الشمري 
يستحقون االنضمام لالزرق، 
كم���ا أعجبني اداء ومس���توى 
جابر جازع )التضامن( وسعد 
سرور )الساملية( خالل املوسم 

احلالي.
عائش��ة: هل حدث لك موقف 
طريف او محرج خالل تواجدك 
اخلارجية  القادسية  مبعسكرات 

أو منتخب الشباب؟
نعم حدث لي موقف محرج 
خالل تواجدي مع ازرق الشباب 
باليابان، وصار فيه زلزال قوي 
منتص���ف اللي���ل وكنت نائما 
بالفن���دق مع زميلي  بغرفتي 
عبدالعزيز املشعان ودخل علينا 
حارس املرم���ى محمد الصالل 
الزلزال وال يدري  مذعورا من 
شو يسوي، وسرعان ما خرجنا 
من الفندق مهرولني حتى انتهى 

الزلزال.
رنا دش��تي: هل انت الالعب 
الوحيد الذي مت تصعيده للفريق 
االول م��ن فريق 19 س��نة ام ان 

العب��ني  مع��ك 
آخرين؟

مت تصعيد 
6 العبني من 
فريق 19 سنة 
هم عمر بوحمد 

وخال���د 

انتقال���ه  )قب���ل  املوي���زري 
للصليبخ���ات( وحمد القطان 
وصال���ح اجلمع���ة وابراهيم 

الشمري بجانبي.
العب العربي السابق يعقوب 
فاضل )عم مجيد طالل(: أحب أن 
أشيد فيك، وأمتنى لك التوفيق، 
القادسية  منافس  عن  وس��ؤالي 

الذي حتسب له ألف حساب؟
مشكور عمي على املداخلة، 
والقادسية ال يخشى أحدا ألنه 
فريق بطل ولكن���ه يحذر من 
املنافسني س���واء كان الكويت 

أو النصر أو العربي.
أنت من مشجعي مان يونايتد 
االجنليزي وسؤالي عن توقعاتك 

حق الشياطني احلمر؟
لألسف إصابة روني أدت الى 
خروج مان يونايتد من دوري 
أبطال أوروبا واخلس���ارة من 
تشلسي في الدوري لكن مازال 
األمل قائما في الفوز بالدوري 

االجنليزي.
مجيد(:  )شقيق  طالل  فارس 
هل لديك طم��وح في االنضمام 
لألزرق واملشاركة في كأس آسيا 

2011 بقطر؟
في البداية البد من املشاركة 
مع القادس���ية ف���ي املباريات 
وتقدمي مس���توى جيد يتيح 
لي الفرصة لالنضمام لألزرق، 
وأحلم باملشاركة في كأس آسيا 
العام املقبل، لكن إذا لم يحدث 
فأنا مازلت صغي���را وأنتظر 
املناس���بة لالنضمام  الفرصة 

لألزرق.
م��ن مثل��ك األعل��ى عل��ى 

املس��تويني احملل��ي والعاملي 
»ومن قدوتك في احلياة«؟
مس���اعد ن���دا مثلي 

األعل�����ى محلي���ا.. 
والفرنسي باتريس 
إيڤ���را مدافع مان 

يونايت��������د 
الجنليزي  ا
 ، ملي������ا عا

وقدوتي في احلياة والدي.
روان: ما أسوأ مباراة لعبتها 
مع القادس��ية وم��ا اخلطأ الذي 

ارتكبته وال تنساه؟
قدمت مس���توى سيئا مع 
الساملية، حيث  امام  القادسية 
نزل���ت بديال في آخر 15 دقيقة 
وما س���ويت ش���يء، ولعبت 
مباراة سيئة ايضا امام العربي 
في نصف نهائي كأس االحتاد 
وخسرناه 0-2، واخطأت في 
الكويت في كرة  امام  مباراتنا 
مشتركة مع اسماعيل العجمي 
وتس���ببت في ه���دف مبرمى 
اخلالدي وكنت حزينا للغاية 

بسبب هذا اخلطأ.
فيص��ل: ما رأي��ك في طالل 
العام��ر وعبدالعزي��ز املش��عان 

وسعود املجمد؟
طالل العام���ر العب ممتاز، 
وأرتاح للعب بجواره في فريق 
17 وفريق 19 سنة، وعبدالعزيز 
املشعان العب موهوب وأرشحه 
للتأل���ق واالنضم���ام لألزرق، 
وبالنسبة لسعود املجمد أعتبره 

أدريانو القادسية.
قدساوية عازمية: من الالعب 
الذي تخش��اه وحتس��ب له الف 

حساب؟
كنت أخشى مهاجم العربي 
السابق فراس اخلطيب وأحسب 

له ألف حساب قبل 

انتقاله للقادسية، واحلني أخشى 
العمان����ي اسماعيل  احملترف 
العجمي واملهاجم احمللي فرج 

لهيب.
ما مركزك املفضل بامللعب؟

لعب���ت في وس���ط امللعب 
وكالع���ب ارت���كاز لكني ارى 
نفس���ي كظهير ايسر، واحب 
اللعب كمدافع اكثر من الوسط 

والهجوم.
قدس��اوي وأفتخر: لديك اخ 
يلعب في اش��بال نادي الكويت 
القادس��ية وس��جل  امام  وتألق 
هدفا... ملاذا لم يلعب للقادس��ية 

من البداية؟
أخوي ن���واف العب متميز 
وموهوب وكنت قد اخذته في 
البداية وهو صغير للقادسية 
ولكن االهل رفضوا استمراره 
بسبب الدراس���ة، وبعدها قام 
ف���ارس بضمه  الكبير  اخوي 
لبراعم الكويت وأنا أش���جعه 

وأمتنى له التوفيق.
مشعل اخلالدي: ما رأيك في 

املدرب الوطني محمد إبراهيم؟
بونواف أفضل مدرب وطني 
وخليجي ولديه تاريخ حافل 
باالجنازات والبطوالت العديدة 
مع القادسية وقادر على قيادتنا 
لتحقيق »الثالثية« خالل املوسم 

احلالي، وأدين له بالفضل 
ألن���ه أول م���ن قام 

من  بتصعيدي 
فريق 19 سنة 

ومنحن���ي 

الفريق  فرصة املش���اركة مع 
األول.

دان��ة: م��ن اق��رب الالعبني 
اليك، وم��ن الالعب الذي تتفاءل 

بوجوده معك في امللعب؟
عمر بوحمد اقرب الالعبني 
ال���ى قلبي، واتف���اءل بوجود 
عبدالعزيز املش���عان معي في 

امللعب.
لطيفة العن��زي: ملن حتب ان 

تهدي 3 باقات ورد؟
أهدي باقة الورد االولى للوالد 
والوالدة، والثانية حق مدربي 
السابق راشد بديح، والثالثة 

حق اجلمهور القدساوي.
لو فزت بتذكرتي س��فر ألي 

البالد تسافر ومع من؟
أس���افر ال���ى املاني���ا م���ع 

الوالدة.
لولوة: حتي��ة خاصة لك من 
منت��دى اجلمه��ور القدس��اوي 
وأحب ان اشيد فيك ومستواك.. 
وس��ؤالي ما احالمك وطموحاتك 

في الفترة املقبلة؟
أحلم بقيادة القادسية لتحقيق 
»الثالثية« والفوز بالدوري املمتاز 
وكأس االمير بجانب كأس االحتاد 
اآلسيوي، كما أمتنى تثبيت أقدامي 
مع الفريق االول للقادسية من اجل 
حتقيق حلمي باالنضمام لالزرق 
واملشاركة في البطوالت 
اخل�ليجي��������ة 
واآلسيوية.


