
رياضــــة السبت
31  يوليو  2010

ألو26

العب ووظيفة

ثالثيات متميزة

عبداهلل الشمالي: حارس عمارة
أحمد عبدالغفور: كوافير
خلف أحمد: عارض أزياء
أحمد مطر: معلم شيشة

يوسف الثويني: بودي غارد
علي مقصيد: مطرب فاشل

نواف شويع: ممثل كوميدي
مبارك البلوشي: ضابط مخابرات

3 أندية محلية: العربي، القادسية والكويت
3 العب���ن محلي���ن: طارق الش���مري، ولي���د علي وبدر 

املطوع.
3 مواهب صاعدة: فهد احلش���اش، محمد دهش ويوسف 

ناصر.
3 محترفن: فراس اخلطيب وكيتا وروجيرو.

3 مدربن: محمد ابراهيم، مارسيلو كابو وغوران.
3 العب���ن عرب: احم���د فتحي، محم���د ابوتريكة وخالد 

عزيز.
3 أندية عربية: الهالل السعودي، الزمالك والسد.

3 العبن عاملين: زيدان، المبارد وجيرارد.
3 اندية عاملية: ريال مدريد، ليڤربول ويوڤنتوس.

3 منتخبات عاملية: اجنلترا، البرازيل واسبانيا.

فاطم��ة اش��كناني: متى يحقق الن��ادي العرب��ي بطولته املفضلة 
»ال��دوري املمت��از« والتي غابت عن الزعيم طيلة املواس��م العش��رة 

املاضية؟
اس���تفاد العربي من أخطاء املوسم املاضي وقام بالتعاقد مع 
مدرب كفء ورائع في حجم البرازيلي مارس���يلو كابو الذي كان 
صاحب بصمة كبيرة وجتربة ناجحة مع النصر املوسم املاضي كما 
تعاقد الزعيم مع حارس مرمى متميز خالد الرشيدي ومحترفن 

برازيلين لتدعيم الفريق وتقوية صفوفه.
هل تختل��ف مدراس التدري��ب األوروبية ع��ن البرازيلية.. وهل 

سينجح كابو في تغيير األداء وتطوير املستوى؟
بالفعل تعودنا املوسم املاضي على املدرسة األوروبية والتي 
متثل���ت في فكر املدرب الكرواتي دراغان لكن مدرس���ة التدريب 
البرازيلي���ة واملتمثلة في 
كاب���و أفضل نظرا العتماد 
كابو على اإلبداع واملهارة 
واملوهبة أكثر من النواحي 

البدنية.

رسالة شكر

ملن حتب ان توجه رسالة 
شكر؟

أوجه رسالة شكر لكل من 
ساند وشجع عبداهلل احلداد 
خالل مسيرتي وخصوصا 
والدي ووالدتي اللذين كانا 
اكبر الداعمن واملساندين.

و3 باق��ات ورد تهديه��ا 
ملن؟

الباق���ة األولى  اه���دي 
للجمهور العرباوي املخلص 
والباقة الثانية ألمي وأبوي 
والثالث���ة لصديقي ايوب 

الصفار.
الصفار:كمتاب��ع  اي��وب 
للنادي العربي هل تعتقد ان 
اثر  اإلداري  االستقرار  عدم 

على الفريق؟
نعم اثر كثيرا علينا عدم 
االستقرار اإلداري ولم يكن 
هناك اهتمام بالفريق كما ان 
اإلدارة تغيرت في منتصف املوسم املاضي كل تلك العوامل أدت 

لتشتيت الالعبن وعدم تركيزهم.
هل يع��ود الفضل في تأل��ق الالعبني عبداهلل الش��مالي وعبداهلل 

احلداد وعلي اشكناني الى املدرب الكرواتي السابق دراغان؟
نعم، استفدنا كثيرا من ثقة دراغان وحصلنا على فرصتنا في 

املشاركة في املباريات.
مشعل الظفيري:من الالعب الذي تأثرت به محليا وعامليا؟

تأثرت بعطاء وإبداع العب الس���املية حسن اخلضري والعب 
كاظمة فواز بخيت على املستوى احمللي، وكنت من ابرز مشجعي 
وعشاق االسطورة الفرنسي زين الدين زيدان كما أمتنى الوصول 

ملستوى األملاني املتألق باستيان شفاينشتايغر.
خل��ود الدوس��ري: كان العرب��ي يتميز بوج��ود العبني يجيدون 
التس��ديدات القوية بعيدة املدى مثل عبداهلل البلوشي وأحمد عسكر 
ومنصور باش��ا.. ولكن اجليل احلالي ال يجيدون التسديدات.. فهل 

املدرب ال يدربكم على التسديد؟
في أي تدريب يقوم املدرب بحصة للتسديدات ولكن التسديد 
خالل املباراة يبيله ثقة بالنفس وسرعة اتخاذ قرار وعدم اخلوف 

من اجلماهير.

فجر حاجية: انت العب متميز وأمتنى لك التوفيق، وس��ؤالي عن 
سبب غيابك قبل نهاية املوسم املاضي؟

املوس���م املاضي كنت أساسيا ولكن في شهر مارس تعرضت 
لإلصابة في الظهر )كسر في الغضروف( في مباراة العربي امام 

القادسية 1 � 1 في الدوري.
قدس��اوية عازمية: في مونديال 2010 أي فريق كنت أشجعه كان 
يخسر ويودع البطولة لذلك سأشجع العربي عشان يخسر أي بطولة 

يشارك فيها، وسؤالي عن ابرز الالعبني القادمني للعربي؟
سيبقى العربي زعيم الكرة الكويتية بعدد البطوالت واالجنازات 
الكبيرة رغم التراجع واالبتعاد عن منصات التتويج في املواسم 
املاضية، وجنح الفريق في تدعيم صفوفه من اجل حتقيق حلم 

اجلماهير والفوز بالدوري.

مرمي العنزي: انت العب وس��ط موهوب.. ومنها لألعلى وسؤالي 
كم عدد األهداف التي سجلتها مع العربي املوسم املاضي؟

رغم كوني العب وس���ط مدافعا )ارتكاز( اال انني س���جلت 4 
أهداف املوسم املاضي. 

البداية مع البراعم

ش��يخة اخلالدي: كي��ف كانت بدايتك مع كرة الق��دم، وهل لعبت 
ألندية أخرى غير العربي؟ 

بدأت مسيرتي مع براعم النادي العربي لكرة القدم عام 1996 
وكان عمري آنذاك 10 س���نوات وانضممت لفريق 12 س���نة حيث 
اختارني املش���رف خالد القبندي وكان صاحب فضل كبير علي 
وشجعني بقوة خالل مسيرتي، وتدرجت في جميع فرق املراحل 

أكد احتياج الالعبين الستعادة الثقة من الجماهير 
ودعم اإلدارة من أجل الفوز بالبطوالت

نجم وسط العربي عبداهلل الحداد: الزعيم عائد بقوة 
لحصد األلقاب.. واستفدنا من أخطاء الموسم الماضي

أحمد حسين

يعتبر جنم وسط النادي العربي لكرة القدم عبداهلل احلداد من الالعبني 

الذين ظهروا مبس�توى متميز املوس�م املاضي قبل تعرضه لإلصابة بكسر 

في الغضروف خالل ش�هر مارس املاضي لكنه ع�اد للمالعب بقوة في 

نهاية املوس�م املاضي قبل ان يتم اختياره ل�أزرق الرديف قبل أن 

يعتذر عن الذهاب مع الفريق للمعس�كر التدريبي في القاهرة وذلك 

لظ�روف خاصة. وأكد احلداد خالل تواجده ف�ي ديوانية »األنباء« ان 

الزعيم قادر على استعادة نغمة االنتصارات والفوز بالدوري املمتاز بعد 

التعاقد مع املدرب البرازيلي مارسيلو كابو وبعض احملترفني املتميزين 

بجانب حارس املرمى املتميز خالد الرشيدي، وناشد احلداد إدارة 

ناديه ضرورة دعم الفريق في جمي�ع املباريات وليس املباريات 

املهمة فقط من اجل عودة االنتصارات، كما طالب اإلدارة العرباوية 

بضرورة التعاقد مع محترفني »سوبر« يكونون قادرين على انتشال 

العربي من عثرته احمللية.وحتدث احلداد )23 سنة( عن بدايته  

مع أش�بال العربي وتدرجه في جميع املراحل الس�نية حتى 

وص�ل للفريق األول حتت قيادة امل�درب البرتغالي جوزيه 

راشاو خالل موسم 2008/2007، وأكد احلداد ان 

املدرب الكرواتي السابق دراغان منحه ثقة 

كبيرة باملشاركة في املباريات. وأكد 

احلداد انه ينتمي ألسرة رياضية 

وجميع أفرادها حكام كرة قدم 

سابقون وعبر عن أحالمه 

وأمنيات�ه وأجاب عن 

أسئلة القراء خالل 

احلوار التالي:

ضيف ديوانية »األنباء« مع الزميلني في القسم الرياضي
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التشكيلة المثالية

من المتصلين

موقف طريف

اإلداري  االس�تقرار  ع�دم 
والفني وتواضع مستوى المحترفين 
أّث�را عل�ى مس�توى األخض��ر

خطورت�ه  اس�تعاد  العرب�ي 
والرش�يدي  كاب�و  م�ع  بالتعاق�د 
األجان���ب والمحترفي������ن 

الخض��ري  م�ن  اس�تف�دت 
وبخي��ت وأتمن��ى الوص����ول 
وإنييس�تا شڤاينش�تايغر  لمس�توى 

االسم: عبداهلل جعفر عبداهلل احلداد
تاريخ امليالد: 3 يناير 1987
املهنة: مدرس تربية بدنية
احلالة االجتماعية: أعزب

السكن: العدان
E-mail:

abdullah10@hotmail.com

البطاقة الشخصية

اختار ضيف ديوانية »األنباء« عبداهلل احلداد التش����كيلة 
املثالية لألزرق والت����ي تضم أفضل الالعبن احمللين، وضمت 
التشكيلة نواف اخلالدي في حراسة املرمى وحسن فاضل واحمد 
العيدان ومساعد ندا )يسار( ويعقوب الطاهر )مين(، وجراح 
الظفيري وعبداهلل الشمالي ووليد علي وصالح الشكر وطارق 

الشمري وبدر املطوع.
وفي االحتياط خالد الرشيدي في حراسة املرمى وفهد العنزي 
ومحمد راشد الفضلي وعبداهلل البريكي ومبارك البلوشي وخالد 

خلف ويوسف ناصر.

ايوب الصفار، مشعل الظفيري، فجر حاجية، قدساوية 
عازمية، مرمي العنزي، شيخة اخلالدي، حمد العازمي، منى 
دشتي، صفية مهدي، ام اسيل، فهد العرباوي، بو عبدالعزيز، 

صفية مهدي، فاطمة اشكناني وخلود الدوسري.

ح����دث ذات مرة خالل مباراة العربي مع اجلهراء ان س����جل 
زميلي عبداهلل الشمالي هدفا ألول مرة في حياته وجرى الشمالي 
ليعبر عن فرحته وسعادته بالهدف لكن حكم املباراة قام بإلغاء 
الهدف نظرا لوجود دفعة مني ألحد مدافعي اجلهراء ولم يحتسب 
الهدف ليجري نحوي الش����مالي ويتهمن����ي بتعمد دفع الالعب 

إللغاء الهدف.

السنية وكان املدربان أحمد السني وعقيل مهنا صاحبا فضل كبير 
علي في املراحل الس���نية بالعربي، وانضممت جلميع املنتخبات 
الوطنية، حيث شاركت مع ازرق الناشئن في بطولة غرب آسيا 
وحصلنا على املركز الثالث كما ش���اركت مع ازرق الش���باب في 
تصفيات كأس آس���ي����ا، وانضممت لألزرق االوملبي في معسكر 
قبل تعرضي لإلصابة، ومت اختياري ضمن القائمة املبدئية لألزرق 
قبل ان يتم اس���تبع����ادي وفي موسم 2008/2007 مت تصعيدي 
للفري����ق األول للنادي العرب��ي حتت قي����ادة املدرب البرتغال���ي 
جوزيه راشاو وشاركت في بطولة كأس االحتاد وكانت أول مباراة 
لي امام اليرموك وفزن���ا يومها 4 � 1 وس���جلت هدفا كما تألقت 
ام���ام كاظمة في املباراة التي انتهت بفوز العربي 2 � 0 بينما كان 
أجم����ل هدف ل���ي امام اليرموك من انف���راد بعد هجمة منظمة 

ومتريرة رائعة من خالد عبدالقدوس. 
صفية مهدي: معجبة فيك وايد وأنت العب وسط متميز وتستاهل 

االنضمام لألزرق وسؤالي هل انت تنتمي ألسرة رياضية أم ال؟
أنتمي ألسرة رياضية واغلب أفرادها حكام كرة قدم حيث كان 
والدي جعفر احلداد حكما سابقا وكذلك عمي راضي احلداد بينما 
يعتبر عمي حس���ن موس���ى احلداد رئيس جلنة احلكام السابق 

ومراقب للحكام ولدي أقارب العبو كرة يد. 
أم أسيل: هل سبق لك تلقي أي عروض انتقال ألندية محلية؟ 

جاءن���ي عرض ش���فوي لالنتقال لنادي كاظمة املوس���م قبل 
املاضي. 

هل توافق على االنتقال للقادس��ية أو أي ناد محلي في حالة عدم 
مشاركتك في التشكيلة األساسية للعربي؟ 

ش���رف ألي العب اللعب للقادس���ية ولكنني مرتبط بالنادي 
العربي وأمتنى استكمال مسيرتي في صفوف الزعيم، وفي حال 

احلصول على عرض مغر راح أفكر في االنتقال.

دعم اإلدارة

بوعبدالعزيز: أنا عرباوي مقهور بس��بب النتائج الس��يئة والبداية 
املتواضعة في الدوري املمتاز، وسؤالي عن أسباب غياب البطوالت عن 

الزعيم في املواسم املاضية؟
تواضع مس���توى احملترفن األجانب وعدم االس���تقرار الفني 
واإلداري وقلة خبرة الالعبن الصاعدين وغياب الثقة والدعم اإلداري، 
خصوص���ا في املباريات أمام الفرق الصغيرة، حيث جند اهتماما 
ودعما من اإلدارة في املباريات القوية أمام الفرق الكبيرة، بينما 

يغيب االهتمام والدعم أمام 
الفرق الصغيرة، ما يؤدي 

للتعثر واإلخفاق أحيانا. 
م��ا احلل��ول م��ن وجهة 
لسابق  العربي  لعودة  نظرك 
نغم��ة  واس��تعادة  عه��ده 

االنتصارات من جديد؟ 
أناشد اإلدارة العرباوية 
ضرورة التعاقد مع مهاجم 
»سوبر« ومحترفن مميزين 
الثق���ة لالعب���ن  ومن���ح 
الصاعدي���ن ودعم الفريق 
معنويا وماديا ومس���اندة 
البرازيل���ي كابو  امل���درب 
بق���وة من أجل اس���تعادة 
نغمة االنتصارات وعودة 

البطوالت من جديد. 
اقرب  العرباوي: من  فهد 

الالعبني إلى قلبك؟
عبداهلل الشمالي ومبارك 
البلوشي واحمد عبد الغفور 

ومحمد راشد الفضلي.
محم��د دش��تي: لو كنت 
العبا في املونديال الس��ابق 
مع أي منتخب تفضل اللعب.. 
وما رأيك في مس��توى واين 

روني؟
كنت أفض���ل اللعب مع 

اجنلترا، وروني لم يكن في مس���تواه املعهود وفشل في الظهور 
مبظهر جيد.

متى يس��تعيد العربي لقبه املفضل »ال��دوري املمتاز« الغائب عن 
خزائنه منذ سنوات طويلة؟

استفدنا من أخطاء املوسم املاضي وتعاقدنا مع مدرب متميز 
والعبن ومحترفن أصحاب مستوى عال ونتمنى مصاحلة اجلماهير 

العرباوية وحتقيق بطولة الدوري في املوسم اجلديد.

أحالم وأمنيات

حمد العازمي: ما أبرز أحالمك وأمنياتك؟ 
أحلم بحصد جميع البط���والت احمللية مع الزعيم العرباوي، 
خصوصا الدوري املمتاز، كما أحلم باالنضمام لألزرق وقيادته للفوز 
بكأس »خليجي 20« واملنافس��ة على لقب كأس آسيا وأحلم ايضا 

باالحتراف اخلارجي، حيث أمتنى اللعب مع الهالل السعودي. 
منى دشتي: هل سبق لك االنضمام للمنتخب الوطني؟ 

نعم، مت اختياري في قائمة أولية لألزرق تضم 40 اسما وكنت 
العبا مع ازرق الشباب وانضممت مع الالعبن عبدالعزيز املشعان 

وع�لي املشموم وخالد الرشيدي قبل أن يتم استبعادي.  عبداهلل احلداد خالل إحدى مباريات االخضر أمام القادسية

)حسن حسيني(احلداد في ديوانية »األنباء« الى جانب الزميلني أحمد حسني وعبدالعزيز جاسم


