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أكد العب نادي الكويت للكرة الطائرة أحمد املال أن طائرة »العميد« قادرة على التحليق عاليا والتتويج ببطولتي الدوري والكأس خالل املوسم احلالي.. وأشاد املال بدور مجلس إدارة نادي الكويت في 

تدعيم فريق الكرة الطائرة بالعبني متميزين مثل فيصل العجمي وسعد كرمي وعبدالرحمن التوم بجانب جنوم الفريق يعقوب عدنان وابراهيم صفر واحملترف األميركي ديڤيد ماكينزي واملدرب التونسي 

عاطف الوكيل. وأعرب املال عن سعادته باستعادة تألقه في الفترة املاضية بعد فترة غياب طويلة عن املالعب وإيقاف تعرض له خالل تواجده مع نادي كاظمة بسبب املشاكل بينه وبني إداري سابق ومساعد 

مدرب حالي وبعدها وافقت إدارة كاظمة على إعارته لنادي الكويت ملدة موسمني ونصف املوسم. وكان املال قد انتقل لطائرة الكويت املوسم املاضي وشارك في املباريات وقاد »العميد« لنهائي الكأس قبل 

اخلسارة من القادسية في النهائي. ويسعى املال الى حصد البطوالت احمللية واملنافسة بقوة على البطوالت اخلليجية والعربية مع طائرة »العميد« والعودة ألزرق الطائرة الفترة املقبلة بعد اعتذاره عن 

املنتخب في الفترة املاضية بسبب الدراسة، وحتدث املال عن ذكرياته في املالعب وبدايته ومشكلته مع كاظمة وأجاب عن أسئلة القراء خالل احلوار التالي:

أحمد املال: طائرة »العميد« قادرة على التحليق عالياً والفوز 
كتب: أحمد حسين

عبدالرزاق عّلمني أساسيات اللعبة.. 
وعمي عمر املال شجعني 

على ترك سلة القادسية واالنضمام 
لطائرة كاظمة

صالح والسليم وصفر أفضل الالعبني.. 
وحفيظ وبخيت وماكينزي أفضل 

احملترفني

مع التونس���ي نور الدين حفيظ 
ومحترف نادي الكويت األميركي 

ديڤيد ماكينزي.

ما أقوى األندية احمللية 
التي تتنافس بقوة على 
بطوالت الكرة الطائرة 

وما الفريق املجتهد الذي 
ينافس الكبار؟

٭ الكويت والقادس���ية والعربي 
وكاظمة أقوى األندية احمللية في 
الكرة الطائرة وتتنافس كل موسم 
على الفوز بالبطوالت احمللية بينما 
تعتبر باقي األندية »كومبارس« 
ومحط���ة عبور للف���رق الكبيرة 
باستثناء فريق الساحل املجتهد 
الذي يحقق نتائج طيبة لكنه ليس 

في اللعب���ات اجلماعية وحتظى 
السباحة باهتمام إعالمي أكبر من 
الطائرة التي تعاني ظلما وجتاهال 

من اإلعالم.

جمانة الفضلي: ما أفضل 
األندية التي تتعاقد مع 

محترفني »سوبر« ومن 
أفضل احملترفني؟

٭ القادسية والكويت أفضل األندية 
احمللية التي جتي���د التعاقد مع 
محترفني عرب وأجانب أصحاب 
مستوى متميز، وبفضل العالقة 
الطيبة بني ناديي كاظمة والهالل 
السعودي جنح كاظمة في التعاقد 
مع احملترف املتميز السعودي احمد 
بخيت والذي يعد أفضل احملترفني 

لكاظمة مجددا.

ما سر تفوق نادي القادسية 
على املستويني احمللي 
واخلليجي في الكرة 

الطائرة؟
٭ القادس���ية يهتم كثيرا بقاعدة 
التعاقد مع  الناش���ئني ويجي���د 
محترفني »س���وبر« مما مينحه 
أفضلية للفوز بالبطوالت احمللية 

واخلليجية.

هل تشعر بأن الكرة 
الطائرة تعاني من ظلم 
إعالمي مقارنة بباقي 

اللعبات احمللية؟
٭ نعم الكرة الطائرة هي األخيرة 

٭ املدرب الوطني محمد عبدالرزاق 
الذي يعمل حالي���ا كمدير قطاع 
الناشئني في كاظمة أرشحه لتدريب 
أزرق الطائرة ولو حدث ذلك حلقق 
عبدالرزاق طفرة كبيرة في نتائج 

منتخبنا الوطني.

 أحمد الشمري: متى تنتهي 
فترة إعارتك لفريق الكرة 

الطائرة بنادي الكويت وهل 
ستعود لكاظمة؟

٭ عقدي ينتهي مع فريق الكرة 
الطائ���رة بن���ادي الكويت عقب 
نهاية موسم 2012-2013 وأمتنى 
مواصلة مس���يرتي مع »العميد« 
حيث أجد راحة نفسية وتأقلمت 
مع الالعب���ني، وال أمتنى العودة 

شيخة اخلالدي: يتهمك 
البعض بأنك »راعي 

مشاكل« والعب مثير 
للجدل بسبب خالفاتك مع 
اجلهاز الفني لفريق الكرة 

الطائرة في كاظمة مما 
أدى إليقافك وابتعادك عن 
املالعب ألكثر من موسمني 

وتسبب ذلك في املوافقة 
على إعارتك لنادي الكويت 

املوسم املاضي؟
٭ إدارة ن���ادي كاظمة على علم 
ويقني بأن املشاكل ليست من أحمد 
املال وأن سبب إثارة تلك املشاكل 
يعود الى إداري س���ابق بالفريق 
يعمل حاليا كمش���رف لفريق 16 
الى  سنة، وأدت املش���اكل بيننا 
إصراري على عدم اللعب مع الفريق 
في ظل وجود هذا الشخص الذي مت 
إبعاده عن الفريق ليلتحق بالعمل 
في فرق املراحل السنية، وبعدها 
جاء مساعد املدرب احلالي الذي 
يزعم أنه يعمل كمدير فني وإداري 
للفريق وهو في الواقع ال يشغل 
إال منصب مس���اعد املدرب، وقام 
بتكملة دور اإلداري الس���ابق في 
ظلمي لدرجة جعلتني أتعجب من 
هذا اإلجماع في التعنت واالضطهاد 
ضدي حيث ان الشخصني مختلفان 
إال انهما أجمعا على ظلمي وإبعادي 

عن الفريق.
وأدى هذا الظلم الى إيقافي حتى 
جاء الوقت للموافقة على إعارتي 
لنادي الكويت للتخلص مني ولو 

مؤقتا.

حمد الفضلي: أنت العب 
كرة طائرة متميز، وأمتنى 
لك التوفيق املوسم احلالي 
مع نادي الكويت، وسؤالي 

من الالعبني الذين ترتاح 
باللعب بجوارهم؟

٭ أرتاح في اللعب بجوار يعقوب 
عدنان وابراهي���م صفر وفيصل 
العجمي ويوجد تفاهم واضح بيننا 

داخل امللعب.

من الالعبني أو احملترفني 
الذين تتمنى من إدارة 

نادي الكويت التعاقد معهم 
لتدعيم صفوف طائرة 

»العميد«؟
٭ أمتنى التعاقد مع جنمي نادي 
القادس���ية س���عد صال���ح وزيد 
الس���عودي  الكاظمي واحملترف 

أحمد جنيب.

كاظماوية وأفتخر: كم عدد 
البطوالت التي حققتها مع 
نادي كاظمة للكرة الطائرة؟

٭ حققت كأس بطولة مبارك الكبير 
ع���ام 2006 كما حققت لقب كأس 

االحتاد مع كاظمة 2010.

هل تعتبر البطولة 
التنشيطية للكرة الطائرة 
أفضل أم معسكر إعداد 

خارجي يكون أفضل من 
»التنشيطية«؟

٭ معس���كر اإلع���داد اخلارجي 
واالحتكاك بفرق قوية أفضل من 
املشاركة في البطولة التنشيطية 
الت���ي تضم فريقني قويني وباقي 

الفرق االخرى دون املستوى.

لطيفة اخلالدي: هل تنتمي 
ألسرة رياضية أم انك 

الرياضي الوحيد في 
أسرتك؟

٭ أخ���وي الصغير عبداهلل املال 
يلعب في فريق طائرة كاظمة وعمي 
عمر املال يعمل حاليا مدرب ألعاب 
قويا، وكان العبا دوليا سابقا في 

ألعاب القوى.

ماذا حتتاج الكرة الطائرة 
للنهوض باللعبة؟

٭ تطبي���ق االحت���راف الكل���ي 
للنهوض باللعبة وبناء املنشآت 
الرياضية وجتهيز الصاالت، حيث 
ان منتخبن���ا الوطني يعاني من 
عدم وجود صالة للتدريب، كما 
ان نظام املس���ابقات احمللية في 
حاجة للتطوير واالهتمام بقاعدة 
الناش���ئني بجان���ب الدعم املادي 

واملعنوي واالهتمام اإلعالمي.

علي املطيري: أيهما تفضل 
العمل عقب اعتزالك 

مجال التدريب أم اجلانب 
اإلداري؟

٭ أفضل العمل بالتدريب.

من أفضل مدرب محلي 
ترشحه للعمل كمدرب 

ألزرق الطائرة؟

)فريال حماد( ضيف ديوانية »األنباء« أحمد املال 

البطاقة الشخصية

التشكيلة املثالية

االسم: أحمد طارق يوسف املال.
تاريخ امليالد: 25 أغسطس.

الوظيفة: طالب بجامعة الكويت.
احلالة االجتماعية: أعزب.

السكن: العديلية.
E-mail: ahmedalmulla@hotmail.com

اختار ضيف ديوانية »األنباء« احمد املال التشكيلة املثالية 
ملنتخبنا الوطني للكرة الطائرة والتي تضم افضل الالعبني 

احملليني حسب اختيارات املال وجاءت التشكيلة كالتالي: 
يعقوب عدنان وسعد صالح في االطراف )مركز 4(، وعامر 

السليم وعبدالرحمن التوم في مركزي )السنتر( وزيد الكاظمي 
في مركز الرفاع ومشعل عمر في )مركز 2( املعد، وفي مركز 

الليبرو ابراهيم صفر او ناصر دشتي، واكد املال ان هذا 
الفريق لو لعب في البطوالت الدولية حلقق افضل النتائج، 

ونافس بقوة على البطوالت.

املال مع الزميلني أحمد حسني ويحيى حميدان

أشكر إدارتي كاظمة 
والكويت والوالد 

وأعمامي على الدعم 
واملساندة
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بالدوري والكأس بفضل الدماء اجلديدة والالعبني الصاعدين

اعتذرت عن االنضمام ألزرق 
الطائرة بسبب الدراسة 

وأناشد املسؤولني بتطبيق 
االحتراف الكلي وبناء 

الصاالت

لست »راعي مشاكل«.. 
وإيقافي في كاظمة  بسبب  تعنت 

إداري سابق ومساعد املدرب

أمتنى تعاقد طائرة الكويت مع صالح 
والكاظمي.. وأرتاح باللعب بجوار 

صفر ويعقوب والعجمي

أحلم بالفوز بالدوري والكأس 
مع »العميد« والتتويج ببطولة اخلليج 

مع أزرق الطائرة

الكويت والقادسية 
األفضل في التعاقد 

مع محترفني متميزين 

عقدي مع الكويت حتى 2013..
 وال أمتنى العودة لكاظمة

عبدالرزاق مثلي األعلى محليًا.. 
وبرنادي عامليًا.. 

وأشجع مان يونايتد
 وبرشلونة وأكره 

ريال مدريد

القادسية وكاظمة 
والعربي والكويت تتصارع 

على البطوالت 
احمللية.. وباقي الفرق 

»كومبارس«

هل سبق لك االنضمام 
ملنتخبات املراحل السنية 

وما سبب ابتعادك في 
الفترة املاضية عن أزرق 

الطائرة؟
٭ التحقت بأزرق الناشئني للكرة 
الطائ���رة قب���ل انضمامي ألزرق 
الشباب وبعدها انضممت للمنتخب 
الوطني األول للطائرة لكن كانت 
مشاركاتي قليلة بسبب التزامي 
بالدراس���ة، وفي الفترة املاضية 
اعت���ذرت عن االنضم���ام ألزرق 

الطائرة.

بدر العنزي: من مثلك 
األعلى محليا وعامليا في 

وبني اجلهازي���ن الفني واإلداري 
الفريق األول للكرة  ابتعدت عن 
الطائرة بكاظمة ومت إيقافي وكنت 
ألعب على فترات متباعدة، وفي 
عام 2010 ق���دم لي نادي الكويت 
عرضا لالنتقال لصفوفه واضطر 
نادي كاظمة للموافقة على إعارتي 
ملوس���مني ونصف املوسم العام 
املاضي، وس���بق ان طلب نادي 
اكثر من  التعاقد مع���ي  الكويت 
مرة في املواس���م املاضية إال ان 
إدارة كاظمة كانت دائما ما ترفض 
تلك العروض قبل ان توافق العام 
املاض���ي، حيث لعب���ت للعميد 
وتأهلت مع الفريق لنهائي الكأس 
املوسم املاضي قبل اخلسارة من 

القادسية.

باالنضمام لفريق أشبال الطائرة 
ولكن لم يتم تسجيلي، ونصحني 
عمي عمر املال باالنضمام ألشبال 
الطائرة بن���ادي كاظمة  فري���ق 
حتت قيادة املدرب الوطني محمد 
عبدالرزاق وبالفع���ل انضممت 
لكاظمة ومت تس���جيلي، وعلمني 
املدرب محمد عبدالرزاق أساسيات 
اللعبة وتدرجت في فرق املراحل 
السنية حتى وصلت للفريق األول 
موسم 2006-2007 وكانت أول 
مباراة لي أمام العربي وفزنا )3-
0( وحققت بطولة مبارك الكبير 
للكرة الطائرة في أول موسم لي 
مع الفريق األول، كما حققت بطولة 
كأس االحتاد للكرة الطائرة موسم 
2009-2010 وبسبب مشاكل بيني 

لديه النفس الطويل في املنافسة 
على البطوالت احمللية.

بداية المسيرة

صفية مهدي: أنت من 
أفضل العبي كرة الطائرة، 
وأمتنى عودتك للمنتخب 

الوطني، وسؤالي عن بداية 
مسيرتك الرياضية وهل 
لعبت ألندية أخرى غير 

كاظمة والكويت وملاذا 
فضلت لعبة الكرة الطائرة؟

٭ بدأت مسيرتي الرياضية عام 
1999 مع براعم كرة السلة بنادي 
القادس���ية لفترة قصيرة قبل ان 
يراني مشرف فريق الكرة الطائرة 
آنذاك يوسف العثمان وينصحني 

الكرة الطائرة؟
٭ الالعب السابق واملدرب احلالي 
محمد عبدالرزاق مثلي األعلى على 
املستوى احمللي، واإليطالي برنادي 

مثلي األعلى عامليا.

هل تتابع كرة القدم وما 
أفضل الفرق التي تشجعها 

ومن أفضل العب محلي 
وعاملي؟

٭ أتابع كرة القدم األوروبية فقط 
وأشجع مان يونايتد اإلجنليزي 
وبرشلونة اإلسباني وأكره ريال 
الهالل  أتابع وأشجع  مدريد، كما 
الس����عودي والزمال����ك املصري 
العربي، واعتبر  على املس����توى 
بدر املطوع أفض����ل العب محلي 
وخليجي، واألرجنتيني ليونيل 
ميسي أفضل العب عاملي، كما أحب 
مشاهدة البرتغالي ناني واإلسباني 

تشاڤي هرنانديز.

العنود الشمري: ما أفضل 
األماكن إلقامة املعسكرات 

اخلارجية؟ وما أفضل 
مدارس التدريب العربية 

والعاملية؟
٭ تونس ومصر األفضل إلقامة 
املعسكرات عربيا وبلغاريا والتشيك 
أفض����ل األماكن لإلع����داد عامليا، 
وبالنسبة ملدارس التدريب أعتبر 
تونس األفضل عربيا والبرازيل 

وأميركا األفضل عامليا.

ما أقوى املنتخبات 
اآلسيوية في الكرة الطائرة؟

٭ اليابان وإيران واستراليا األقوى 
آسيويا.

ملاذا ال تستعني أنديتنا 
احمللية مبحترفني على 

مستوى عال وجنوم 
بارزين في الكرة الطائرة؟

٭ احملترف »السوبر« يحتاج ملبالغ 
خيالية ال تستطيع أنديتنا احمللية 
توفيرها ولكننا نتعاقد مع محترفني 
متميزين عربيا وعامليا، وأحيانا 
يحصل بعض املدربني الصربيني 
ومدرب مساعد على عموالت في 
عمليات بيع وش����راء احملترفني 
األجان����ب، حيث يعم����ل بعضهم 
كسماسرة العبني في الباطن مما 

يفسد بعض الصفقات.

متى ينطلق دوري الكرة 
الطائرة؟ وهل »العميد« 
قادر على املنافسة على 

اللقب؟
٭ دوري الطائرة ينطلق في يناير 
املقبل، و»العميد« قادر بقوة على 
املنافسة بفضل ضخ دماء جديدة 
في صف����وف الفريق مثل فيصل 
العجمي وس����عد ك����رمي القادمني 
من اجله����راء وعبدالرحمن التوم 
القادم من اليرموك بجانب املواهب 
الصاعدة القادمة من فرق املراحل 
السنية، واملدرب التونسي عاطف 
الوكيل ق����ادر على قيادتنا للفوز 

بالبطوالت احمللية.

أحالم وأمنيات

فهد العدواني: أنت العب 
طائرة متميز وسؤالي عن 
أبرز طموحاتك وأحالمك 

املقبلة؟
٭ أحلم باملش����اركة م����ع طائرة 
»العميد« في بطولة اخلليج لألندية 
والف����وز بلقبها، وحتقيق بطولة 
الدوري مع نادي الكويت والفوز 
بكأس اخلليج مع أزرق الطائرة.

ما أبرز البطوالت اخلارجية 
التي شاركت خاللها؟

٭ شاركت مع أزرق الشباب في 
بطولة آسيا، وشاركت مع منتخبنا 
الوطني في بطولة آسيا بالصني، 
كما شاركت على مستوى األندية 
مع كاظمة ف����ي البطولة العربية 

مرتني.

هل سيشارك نادي الكويت 
في احدى البطوالت 

اخلارجية خالل املوسم 
احلالي؟

٭ نعم، من احملتمل املشاركة في 
البطولة العربية لألندية مع نادي 

الكويت في املغرب أو لبنان.

رسالة شكر

نواف العرباوي: ملن حتب 
أن توجه رسالة شكر؟

٭ يشرفني توجيه الشكر إلدارة 
نادي كاظمة وإدارة نادي الكويت 
وشكر خاص للوالد وأعمامي الذين 
يتابعونني ويشجعونني خالل 

املباريات.

جنم طائرة الكويت أحمد املال يتوسط الزميلني أحمد حسني ويحيى حميدان في ديوانية »األنباء«

املال يواصل تألقه مع طائرة »العميد« املال يرد على اسئلة القراء

ثالثيات متميزة

3 أندية محلية: القادسية، كاظمة والكويت.
3 العبني محليني: سعد صالح )القادسية(، عامر سليم 

)القادسية( وإبراهيم صفر )الكويت(.
3 مواهب صاعدة: يعقوب عدنان )الكويت(، عبداهلل املال 

)كاظمة(.
3 مدربني: محمد عبدالرزاق، التونسي عاطف الوكيل 

والتونسي محمد كعبار.
3 محترفني: السعودي أحمد بخيت، التونسي نورالدين حفيظ 

واالميركي ديڤيد ماكينزي.
3 العبني عرب: القطري مبارك عيد، السعودي أحمد بخيت 

والتونسي نورالدين حفيظ.
3 منتخبات عاملية: البرازيل، كوبا وأميركا.

املال تألق مع طائرة كاظمة في البطوالت احمللية املواسم املاضية

الكرة الطائرة تعاني 
من ظلم إعالمي.. 

وأقل اللعبات 
اجلماعية اهتمامًا


