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)فريال حماد(الفارسي حقق طموحه في توقيع عقد احتراف ابراهيم الفارسي حامال فانيلة متز مع املدير الرياضي في النادي

اللقاء من

ذكر الفارسي ان متز فاز على فريق باستيا 1-0 في 
االسبوع الفائت في الدور االول لكأس فرنسا.

يضم متز اكادميية لكرة القدم تخرج فيها العبون مميزون 
امثال فرانك ريبيري والتوغولي اميانويل اديبايور وروبير 

بيريس واحلارس بوتيل الذي يلعب لڤالنسيا االسباني.

بني الفارسي ان بدايته كانت صعبة مع متز اال انه 
تأقلم بسرعة بسبب تواجد 11 العبا مسلما معظمهم من 
اجلالية السنغالية، مش���يرا الى ان املدينة تضم ثالثة 
مس���اجد كما ان ادارة النادي متفهمة الوضاع الالعبني 

خالل شهر رمضان املبارك.

شدد الفارسي على ان تسجيل العب كويتي في سجالت 
ناد اوروبي دعاية جيدة للبالد.

قدم الفارسي الشكر لوزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح وللنائبني م���رزوق الغامن وصالح املال ووكيل 
وزارة اخلارجية خالد اجلار اهلل ومدير املنظمات الدولية 
في الوزارة منصور العتيبي ووالده ووالدته على الدعم 

الذي قدموه له.

الفارسي يحرس مرمى متز رسمياً لمدة ثالث سنوات
أول العب كويتي يحترف في الدوري الفرنسي و»فيفا« يصدر بطاقته الدولية قريباً

مبارك الخالدي
في خطوة غير مسبوقة للكرة 
الكويتية تعاقد ظاهرة حراس 
املرمى ابراهيم الفارسي مع نادي 
متز الفرنسي احد اندية الدرجة 
الثانية رسميا وملدة ثالث سنوات 
في صفقة لم يكشف النقاب عن 
قيمتها املادي����ة بناء على طلب 

اجلانب الفرنسي.
واعلن الفارسي عن مفاجأته 
بعد ان كانت كل االنظار تتجه 
صوب نادي فيورنتينا االيطالي 
كونه اول من اعلن عن رغبته في 
التعاقد مع الفارسي اثر الزيارة 
التنفيذي  املدي����ر  التي قام بها 
للنادي س����اندرو مانكوتش����ي 
للبالد في اغس����طس من العام 
املاضي اال ان التجربة لم يكتب 
لها النجاح بسبب تأخر الفارسي 
في اللح����اق بناديه في املواعيد 
املقررة لعدم حصوله على اجازة 
للتف����رغ الرياضي م����ن عمله، 
وهو االمر املؤسف الذي يتمنى 
الفارسي عدم تكراره هذه املرة الن 
االحتراف في الدوري الفرنسي 
ال يقل اهمية عن االحتراف في 
الدوري االيطالي باعتبار ان الكرة 
الفرنسية مدرسة عاملية خرجت 
نخبة من جنوم العالم وحتظى 

بشعبية كبيرة.
وكش����ف الفارسي في حوار 
خّص ب����ه »األنباء« عن مفاجأة 
قريبة سيعلنها النادي الفرنسي 
وذات عالقة بالش����أن الرياضي 
الكويتي عالوة على ما تدرسه 
النادي م����ن فكرة القامة  ادارة 
معسكر في الكويت خالل شهر 
يناير املقب����ل باالتفاق مع احد 

االندية الكويتية.
وقال: ان جتربتي مع نادي متز 
بدأت منذ االول من يوليو الفائت 
وملدة اسبوعني تخللها معسكر 
تدريب����ي ومباري����ات جتريبية 
ضد فرق فرنسية واملانية وكان 
يشاركني فترة التجربة اكثر من 
العب خضعوا الختبار اجلهاز 
الفني ثم ابلغوني بعدها باعجاب 
املدرب وم����درب حراس املرمى 
بامكانيات����ي وقدموا لي عرضا 
رسميا بعقد مدته ثالث سنوات 

لم اتردد في التوقيع عليه.
ولم يفصح الفارسي عن قيمة 
التعاقد بناء على تعليمات ادارة 
النادي الفرنس����ي التي ال حتبذ 
االفصاح ع����ن صفقاتها كنهج 

متبع لديها.

تجربة فيورنتينا

إلى زيارة  الفارسي  وتطرق 
املدير االداري لنادي فيورنتينا 
ساندرو مانكوتشي الى الكويت 
الصيف املاض����ي وقال انه كان 
من املفترض وبحس����ب االتفاق 
مع مانكوتش����ي ان اتواجد في 
ايطاليا في مدة اقصاها اسبوعان 
إلمت����ام الصفقة وتوقيع العقد، 
وكنت شرحت للجانب اإليطالي 
ضرورة إنهاء االجراءات اخلاصة 
بعملي ف����ي الكويت وحصولي 
على إج����ازة للتفرغ ألمتكن من 
االلتحاق بالفريق، ولكن لألسف 
تعطلت كل اموري بسبب عدم 
تفهم مسؤولي في العمل لطبيعة 
املهم����ة وضاع����ت محاوالت����ي 
وجهودي بني مقر عملي في وزارة 
اخلارجية والهيئة العامة للشباب 
والرياضة بالرغم من التفهم الذي 

ابداه مسؤولي املباشر منصور 
العتيبي وهذه مناس����بة ألشيد 
ب����كل ما قدمه لي من دعم ولكن 
يبقى الروتني االداري السائد هو 
الوقت  الى ان جتاوزت  العائق 
الذي حددته لي إدارة فيورنتينا 
وبالتالي انتهت فترة االنتقاالت 
والتس����جيل املسموح بها هناك 
ما اضطرنا لالنتظار حتى بداية 
فترة االنتقاالت االخرى في يناير 
على ان التحق بالفريق في اكتوبر 

ليتم التوقيع.
واكمل الفارسي: وبعد امتام 
فترة االختبارات والتدريب مع 
فيورنتينا جاءت فترة االنتقاالت 
اجلديدة وكان من املفترض ان 
يتم بي����ع احد الالعب����ني ليتم 
تس����جيلي بدال منه ألن النظام 
هناك ال يسمح بتواجد اكثر من 3 
العبني غير اوروبيني في الفريق 

ولكن لألسف من مت عرضه للبيع 
لم يحقق السعر املطلوب إلدارة 
فيورنتينا وبالتالي مت اخطاري 
في نهاية يناير باالنتظار حلني 
موعد االنتقاالت الصيفية التي 
تبدأ من أول يوليو وحتى آخر 
اغسطس عندها قررت مشاورة 
مدير اعمال����ي االملاني تيرنيس 
تشونغوا بأنني لن اكرر اخلطأ 
ولس����ت على استعداد خلسارة 
س����نة اخرى لعدم جدية ادارة 
البحث  فيورنتينا وطلبت منه 

عن عروض ألندية اخرى.

متز األكثر جدية

الفارسي: خالل هذه  واردف 
الفترة تلقيت عروضا من ناديي 
كايزرس����لوترن ودويسبورغ 
األملانيني ومتز الذي كان األكثر 
جدية وس����رعة في تنفيذ بنود 

التعاقد وقدموا لي دعوة محددة 
للتجربة واالختبار وهي اواخر 
الشهر الفائت وبالفعل سافرت 
على الفور وخضعت الختبارات 
حتت قيادة مدرب حراس املرمى 
باسكوال الذي اصر على اختياري 
الثان����ي بعد  ألكون احل����ارس 
احلارس األساس����ي كريستوف 
العمر 36  البالغ م����ن  ماريكيز 
عاما ومن املتوقع اعتزاله نهاية 
املوسم اجلاري ومن املعلوم ان 
املوسم الفرنسي قد انطلق قبل 
ايام مبباريات الكأس كما ان متز 
ميتلك حارسني آخرين اال انهما 
صغيرا السن واليزاالن يحتاجان 

الكثير من اخلبرة.
واضاف الفارسي ان اجلهاز 
الفني قام مبنحه اجازة تنتهي في 
15 اجلاري إلنهاء بعض االجراءات 
اخلاصة بعمله متمنيا ان يلقى 
العامة  الهيئ����ة  التجاوب م����ن 
للشباب والرياضة ومقر عمله 
في وزارة اخلارجية حتى يتمكن 
من االلتحاق بفريقه، السيما ان 
هناك مباراة على اجندة الفريق 
لن يتمكن م����ن خوضها، حيث 

سيكون موجودا في الكويت.
واكد الفارسي ان عدم التحاقه 
بالفريق في الوقت احملدد يترتب 
علي���ه الكثي���ر من اجل���زاءات 
واخلصوم���ات وأعرب عن أمله 
في ان يتجاوب املسؤولون معه 
خصوص���ا انه في ه���ذه املهمة 
ميثل الكويت وال ميثل نفسه اذ 
ان وسائل اإلعالم ستنشر خبر 
التعاقد مع العب كويتي وهي خير 

دعاية للبالد وليس للفارسي.

الوضع في العمل

وبالنس���بة الحتمال منحه 
تفرغا م���ن وظيفته احلالية في 
وزارة اخلارجية ملهمته الرياضية 
الوزارة  متنى تعاون مسؤولي 

وتفهمهم.
الفارس����ي رئيس  وناش����د 
وأعضاء جلنة الشباب والرياضة 
مبجلس األمة الوقوف الى جانبه، 

وقال انني أستذكر بكل اعتزاز 
الغامن  النائبني مرزوق  مواقف 
وصالح املال في الس����ؤال عني 
ومتابعت����ي وحرصهم����ا على 
إمتام الصفقة االحترافية بنجاح 
العواق����ب االيجابية  لتفهمهما 

لالحتراف.

عرضان من القادسية والكويت

انه بعد  الفارس����ي  وأوضح 
ان س����لط الضوء عليه كالعب 
بعد زيارة الوفد االيطالي للبالد 
تلقى عرضني شفهيني من ناديي 
القادس����ية والكويت ولكن تلك 
العروض لم تأخذ الشكل الرسمي 
كما ان رغبتي االساس����ية هي 
االحت����راف اخلارجي وخوض 
التجرب����ة االحترافية بش����كلها 
الصحيح اذ ان ما رأيته في ايطاليا 
وفرنسا ش����يء مختلف نهائيا 

عما يحدث عندنا في الكويت ال 
من حيث مواعيد التمارين فقط 
ولكن ايضا م����ن حيث االلتزام 
ببرام����ج األكل والراحة والنوم 
وكلها عوامل تتكامل فيما بينها 
لتنعكس ايجابيا على مستوى 
الالعب وهذا ما يدفعني للقول 
انه اذ لم يكتب لي التوفيق في 
اوروبا فلن ألع����ب في الكويت 

إطالقا.

نسخة العقد إلى »فيفا«

وبني الفارسي انه في االسابيع 
القليلة املقبلة سيرسل متز نسخة 
من العقد الى االحتاد الفرنسي 
وأخرى ال����ى اللجنة االنتقالية 
وثالثة الى االحتاد الدولي ثم يتم 
االعالن رسميا لوسائل اإلعالم 
الفرنسية والعاملية عن انضمامي 
للفريق، وهنا أود ان أشير الى 

ان الغرض من مخاطبة اللجنة 
االنتقالية هو ارس����ال بطاقتي 
الفرنسي ولكن مبا  النادي  الى 
انن����ي غير منض����م ألي ناد في 
الكويت فسيقوم االحتاد الدولي 
باستصدار بطاقة خاصة لي وهذا 
ما درج علي����ه القانون في مثل 

هذه األحوال.

الدوري اإلنجليزي

وأشار الفارسي الى انه يطمح 
في أخذ دوره كحارس أساسي ملتز 
ويواصل دوره لبلوغ مستوى 
العمالقني االيطالي جيانلويجي 
بوفون وامللقب مبرعب املهاجمني 
إيكر  الكبير  املتألق  واالسباني 
الذي ميتاز باملرونة  كاسياس، 

وسرعة البديهة.
واضاف انني في سبيل ذلك 
حتملت نظاما شاقا وجديدا علي 
للتمرين في النادي الفرنس����ي 
وهو املشاركة في ثالث حصص 
تدريبية في اليوم مدة الواحدة 
منها س����اعتان ونصف الساعة 
التمارين  انواع  تش����مل جميع 
اخلاصة باجلرأة وعدم اخلوف 
واملرون����ة وس����رعة ردة الفعل 
والقوة والتحمل وكان البد علي 
حتمل ذلك النهم يولون متارين 
حارس املرمى أهمية خاصة ألن 
احلارس متى م����ا أخذ وضعه 
االساس����ي فعليه عبء ومهمة 
كبي����رة بعكس الالع����ب اآلخر 
الذي ميكن استبداله وفق ثالثة 

خيارات لالستبدال.
وكشف الفارسي عن طموحه 
الى اللعب في الدوري االجنليزي 
قائال ان قمة االثارة واملتعة جتدها 
في ال����دوري االجنليزي االكثر 

عراقة بني دول العالم.

الحبسي مثال للصبر

واشاد الفارسي بحارس مرمى 
بولتون االجنليزي، العماني علي 
انه مثال لالعب  احلبسي وقال 
الذي صبر وحتمل منذ جتربته 
النرويج ثم اجنلترا عالوة  في 
على ثقته بنفسه هو عامل مهم 
جدا إذ جلس على مقاعد االحتياط 
كحارس ثالث مواس����م عدة الى 

الفرصة ومثل ناديه  ان جاءته 
في ع����دة مباريات خصوصا ان 
احلارس في املالعب االوروبية 
مت����ى ما حاف����ظ على نفس����ه 
فباستطاعته العطاء حتى سن 

ال� 37 واكثر.
واس����تعاد بداياته قائال إنها 
البلغاري  الفري����ق  كانت م����ع 
لوكومتي����ف بلودوي����ف حتت 
قيادة مدرب احلراس شيطانوف 
الذي شاهد لي بعض االشرطة 
عبر صديق بلغاري ش����اهدني 
اثناء لعبي بس����احة الدويسان 
مبش����رف اصر عل����ى ايصالي 
الصدقائه البلغار وهكذا سارت 
االم����ور بعد ان تلقي����ت بطاقة 
دعوى رسمية وخضت جتربة 
اولية واختبارات، ثم طلبوا مني 
التوقيع بصفة رسمية ولكني 
آثرت عدم التوقيع لضعف الراتب 
املعروض ولتعارض التجربة في 
ذلك الوقت مع دراستي اجلامعية 
العروض من  وتوالت بعده����ا 
متعهدين فكانت البداية سيينا 
االيطالي ثم س����اعدني كشاف 
فيورنتينا سلفانو وطلب مني 
التريث النه سيتحصل لي على 
عرض افضل فأخذن����ي لنادي 
ريجينا في رحلة ممتدة 8 ساعات 
عبر السيارة ثم دخلت التمرين 
معهم اال انه سرعان ما غير رأيه 
حلصوله على عقد أكثر أهمية 
فكان فيورنتينا ولكن مع االسف 
الروتني االداري عندنا حال دون 

ذلك كما أسلفت.

األزمة الرياضية

وبشأن األزمة التي تعيشها 
الرياضة الكويتية طالب الفارسي 
بسرعة حلها وقال البد ان منشي 
خطوة لالمام وانا ذكرت الحدى 
ف����ي احدى  املج����الت االردنية 
املقابالت التي احلم مبش����اركة 
االزرق ف����ي كأس العال����م 2014 
ولن يتأتى ذلك إال بحل املشكلة 
الرياضية بش����كل ج����ذري مع 
تطبيق االحتراف بشكله الكامل 
خصوصا انن����ا منتلك املواهب 
اعادة االنتصارات  القادرة على 

للكرة الكويتية.

وزارة الخارجي�ة و»الهيئ�ة« أضاع�ا عل�يّ التعاق�د م�ع فيورنتينا


