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سمير سعيد رجل االنتصارات وملء املكان بجدارةفريق الطائرة في العربي ينتظر الكثير ليحقق طموحاته.. فمن املنقذ؟

عيد »سعيد« لطائرة العربي لو عاد »سميرها« لصنع مجدها الدولي
الخلل اإلداري أصاب اللعبة بالعطب واإلصالح في »الرجل المناسب بالمكان المناسب«

طالل المحطب
حني تطرقنا للطائرة اخلضراء في عدد »األنباء« الصادر في 11 يونيو 
2009 بعد اختتام املوسم الرياضي للعبة وفوز االخضر باللقب الوحيد 
»كأس االحتاد«، قلنا حينها »ان املستوى الفني لالعبي االخضر يؤهلهم 
لتحقي����ق العديد من البطوالت منذ مدة ليس����ت بقصيرة ملا يضمه من 
جنوم اللعبة في الكويت، ولكن التخبط االداري الواضح من قبل ادارة 
النادي في التعامل مع اللعبة وجنومها هو الس����بب الرئيسي ملا يحدث 
للطائ����رة اخلضراء، وطالبنا حينها باالس����تقرار االداري وابعاد من ال 
ناقة وال جمل لهم عن الفريق وااللتفات للمراحل الس����نية التي شهدت 

تراجعا بشكل خطير«.
لقد ذكرنا ذلك حتى يعي املسؤولون في العربي ما يدور في الطائرة 
اخلضراء وقراءة ما بني السطور، ولكن ال حياة ملن تنادي، حيث الطموح 
لدى جنوم الطائرة اخلضراء منصات التتويج خليجيا وعربيا وآسيويا 
بعد ان تشبعوا من االلقاب احمللية وهذا ما اعلنه جنوم الطائرة اخلضراء 
في العديد من وس����ائل االعالم وهذا ال يتحقق اال بقيادة مدرب اجنبي 
ذي مستوى عاملي مع ش����ديد احترامنا للمدرب الوطني رضا الوايلي، 
وكان م����ا اطلقه النجم محمد القطان اخيرا عبر »األنباء«، حيث تفرغت 
ادارة العربي لفريق الكرة واملشاكل االدارية االخرى وأرقهم ما آلت اليه 
اجلمعي����ة العمومية من رفض للتقري����ر االداري واملالي وتذمر بعض 
اعضاء مجلس االدارة من وضعهم وابتعادهم عن مناصبهم التنفيذية، 
باالضافة للعجز املالي وتأخر رواتب الالعبني احملترفني وتكرمي احدى 
الشخصيات املعارضة الدارة النادي لنجوم الطائرة بعد حصولهم على 
كأس االحتاد، لتقع الفأس بالرأس وتصبح الطائرة كبش الفداء، ليخرج 

الالعبون عن صمتهم وهمسهم مبا يعانون على املأل.
وكما ذكرنا في العديد من امل����رات فان ما تعانيه الطائرة اخلضراء 
هو افتقادها للصف الثاني والضعف الفني في املراحل الس����نية بعد ان 
عه����دت ادارة النادي منذ تولي جمال الكاظمي رئاس����ة النادي للمدرب 
الوطني عبدالكرمي جاولي مبهمة التدريب ومن بعدها املدير الفني لقطاع 

الناشئة، النه ميلك عددا ال بأس به من اعضاء اجلمعية العمومية، وهذا 
ليس تقليال من قدرات جاولي واخالقياته بل الن خبرته ال تؤهله ملثل 
هذه املناصب مما اثر س����لبا على اللعبة، لتقوم االدارة باس����ناد ادارة 
اللعبة اخيرا له دون مراعاة لعامل الس����ن وما يشكله ذلك من فروقات 
مع زمالئه الالعبني، ناهيك عن تذمر العديد منهم من اس����لوب التعامل 
اجلاف من قبل جاولي، والنهم يتخوفون من ردة الفعل الس����ريعة فلم 

يعلنوها في حينها.

وقوع المحظور

بعد أن وقع����ت الفأس بالرأس وحدث ما ال يحم����د عقباه، يتوجب 
على إدارة العربي التعامل بالعقل واملنطق ودراس����ة الوضع بشمولية 
ومعاجلة اخللل بعيدا عن العنترية أو املصالح الشخصية الوقتية، ألن 
مكامن اخللل ليست وليدة الساعة، حيث تفتقر الطائرة اخلضراء للصف 
الثاني وضعف املس����توى الفني للناشئة، كما يفتقر الفريق للمعد بعد 
رحيل املخضرم خال����د البحوة عن األخضر وعودته للبرتقالي، ناهيك 
عن التذمر السنوي الذي يواكب اللعبة، تلك نقاط حتتاج لوقفة تربوية 
عقالنية ألن اخلاسر األول واألخير العربي وليس الالعبون ألنهم هواة 
وال ميلك العربي القدرة على إجبارهم كما يحلو للبعض التغني بقانون 

االنحراف الرياضي الذي بإمكانهم عقوبة الالعبني من خالله.

المنطق بعودة سمير

العقل واملنطق يحتمان عودة النجم س����مير س����عيد إلدارة الطائرة 
اخلضراء بعد أن حقق املراد بعد توليه إدارة اللعبة رغم افتقاره للخبرة 
الفني����ة إال أنه جنح إداريا ألنه لم يكاب����ر حينها بل وضع النقاط على 
احلروف رغم الضغوط عليه لرفض بعض األس����ماء، وان كانت عودة 
سمير لإلدارة مس����تحيلة إال أن العربي يستحق منه التضحية بوقته 
ولكن نطالبه بعدم التضحية بصحته، فهل يفعلها سمير سعيد؟ ويفعلها 

عبدالكرمي جاولي ورضا الوايلي حبا في العربي وليس باملناصب؟

رئيس نادي الشارقة أكد أن االختيار تم بناء على رغبة المدرب

 عبدالكريم لـ »األنباء«: وّقعنا مع كريم
والرشيدي يبقى »فهدًا«

فهد الدوسري
الش���ارقة اإلماراتي  أعلن رئيس نادي 
يحيى عبدالكرمي عن تعاقد ناديه مع املهاجم 
العراقي مصطفى كرمي رس���ميا بعد ان مت 
توقيع العقد مؤخرا وتسلم بطاقته من ناديه 
السابق االسماعيلي املصري رغم التأخير 
الذي طال العملية بني الطرفني، مضيفا ان 
كرمي سيكون الى جانب احملترفني األجانب 
بالفريق وهم املدافع البرازيلي رافائيل ليما 
ومواطنه املهاجم مارسيو الذي كان يلعب 
في صفوف احد الفرق البرتغالية املوسم 
املاضي باالضافة الى سعي االدارة اجلاد لضم 

محترف آخر لقيادة خط وسط الفريق.
وكشف عبدالكرمي في اتصال هاتفي مع 
»األنباء« عن وجود مفاوضات جادة في وقت 
سابق مع عدد من مسؤولي نادي التضامن 
لضم مهاجمه الدولي فهد الرشيدي ألنه العب 
هداف ويعتبر من افضل املهاجمني باملنطقة 
وهو العب كبير، مش���ددا على ان القانون 

اخلاص بدوري احملترفني يسمح بضم العب 
واحد آسيوي فقط األمر الذي دفعنا لترك 
املوضوع برمته بي���د اجلهاز الفني وعلى 
رأس���ه املدرب البرتغالي مانويل كاجوده 
والذي بدوره طلب أشرطة ڤيديو للعراقي 
كرمي والرشيدي وملهاجم صيني آخر ولكن 
وقع االختيار على كرمي بعد تقدميه ملوسمني 
مميزين مع فريقه االسماعيلي ولتصدره 

قائمة الهدافني خاللهما.
الفتا الى ان ذلك ال يقلل من مكانة الرشيدي 
ولكن تبقى العملية في النهاية وجهة نظر 
مدرب يجب ان حتترم وتكون محل تقدير 
لدى اجلميع وعلى رأس���هم مجلس ادارة 
النادي الذي وضع ثقته باملدرب لبناء فريق 

قوي قادر على املنافسة في الدوري.
واضاف عبدالكرمي: ان دوري احملترفني 
سينطلق في 25 اجلاري واستعدادات الفريق 
جيدة الى حد كبير بعد اقامة معسكر خارجي 
بأملانيا تخلل���ه عدد من املباريات الدولية، 

متمنيا ان يس���تعيد الفريق بريقه املفقود 
منذ سنوات ليعود ملنصات التتويج معتمدا 
عل���ى املزيج املميز بني الالعبني الش���باب 
واحملترفني األجانب والعبي اخلبرة أمثال 
نواف مبارك وعبدالعزيز العنزي وعمران 
اجلسمي وموس���ى حطب، مشددا على ان 
الشارقة كان فريق بطوالت ولكن يجب ان 
يعلم الالعبون جيدا ان التاريخ لن يشفع 

لهم وعليهم ان يؤدوا ما عليهم.
وأردف: ان س���بب غي���اب الفريق عن 
البطوالت في املواسم املاضية جاء نتيجة 
عدم اكتمال الالعبني اجلاهزين بدنيا ونفسيا 
لتمثيل الفريق طوال بطولة الدولي والتي 
حتتاج لنفس طويل، مشيرا الى ان مجلس 
االدارة ادرك ه���ذه الثغرة وبدأ عالجها من 
خالل تدعي���م الفريق بعدد م���ن الالعبني 
الشباب والس���عي لبناء فريق قوي قادر 
على مقارعة الفرق القوية سواء محليا أو 

حتى اقليميا.


