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 نواف بن فيصل.. يسير على نهج وخطى والده 

 األمير نواف بن فيصل يأمل أن يسير على خطى والده األمير الراحل فيصل بن فهد 

 على خطى والده األمير الراحل فيصل 
بن فهد، اعتلى األمير الشـــاب نواف بن 
فيصل أعلى منصب رياضي في السعودية 
إذ تولى رئاسة الرعاية العامة للشباب 
مبرتبة وزير خلفا لألمير سلطان بن فهد 
الذي تنحى عـــن املهمة بناء على طلبه 
عقب خروج املنتخب السعودي من الدور 

األول للنهائيات اآلسيوية.
  وكانت إقالة املدرب البرتغالي جوزيه 
بيسيرو وتعيني ناصر اجلوهر بدال منه 
عقب اخلسارة من سورية ١-٢ آخر قرارات 
األمير ســـلطان بن فهد، لكن «األخضر» 
مني بخسارة أخرى أمام األردن ٠-١ ما 
أدى لوداع مبكر من الدور األول هو الثاني 
في تاريخ الكرة السعودية في البطولة 

بعد نسخة الصني عام ٢٠٠٤.
  األمير نواف بن فيصل بن فهد هو االبن 
األكبر لألمير الراحل فيصل بن فهد من 
مواليد مدينة الرياض، درس في املراحل 
االبتدائية واملتوسطة والثانوية مبدارس 
الرياض، وحصل على درجة البكالوريوس 
في القانون بامتياز مع مرتبة الشـــرف 
األولى من كلية العلوم اإلدارية بجامعة 

امللك سعود في الرياض.
  لألمير نواف ديوان شعر، وله العديد 
من القصائد الغنائية من أشهرها قصيدة 
«اسمحيلي يالغرام» التي تغنى بها املطرب 

السعودي محمد عبده.
  رافق والده األمير الراحل فيصل وعمه 
األمير سلطان الذي خلف والده في العديد 
من احملافـــل احمللية والعربية والدولية 
الثقافية والرياضية منها كأس العالم في 
الواليات املتحدة األميركية ١٩٩٤ وكأس 
العالم في فرنسا ١٩٩٨ والدورة الرياضية 
العربية في األردن ١٩٩٩، وكتب لعدد من 
الصحف واملجالت املتخصصة في الثقافة 
والشعر، بخالف مقاالت صحافية متنوعة 

تطرق خاللها إلى العديد من األطروحات 
الثقافية واألدبية واالجتماعية، وعني في 
٢٨ ســـبتمبر ١٩٩٩ نائبا للرئيس العام 

لرعاية الشباب مبرتبة وزير.

  رؤية ناضجة

  األمير نواف بن فيصل شاعر وأديب 
ويلقب بـ «أسير الشوق»، وله العديد من 
القصائد الوطنية واالجتماعية، ويؤكد 
الكثيرون مـــن الرياضيني أنـــه امتداد 
لشـــخصية والده ويســـير على نهجه 

وخطاه.
  وشدد النقاد على حنكة األمير الشاب 
التي اكتســـبها من تربيته في مدرســـة 
رياضيـــة إذ ترعرع بني والـــده وعمه 
اللذين قادا الرياضة الســـعودية ألبرز 
إجنازاتها، ويتميز بعالقاته القوية التي 
اكتسبها من جوالته املكوكية ولقائه بأشهر 
مسؤولي كرة القدم ســـواء في االحتاد 
الدولي (فيفا) أو البلدان األوروبية من 
أجل تطوير الرياضة السعودية، كما وضع 
خططا علمية مدروســـة إطارها الزمني 
نحو ٥ أعوام ليكون الدوري السعودي 
منافســـا قويا ألفضل ٢٠ بطولة دوري 

في العالم.
  عرف األمير نواف بن فيصل مبواقفه 
الواضحة وتصريحاته القوية إذ تدخل 
في أكثر من مناســـبة حلسم اجلدل في 
عدد من القضايـــا، وآخرها تأكيده على 
أن االحتاد الســـعودي لن يتستر على 
كل من يثبت تعاطيه للمواد املنشـــطة 
حتـــى ولو مت إيقـــاف ٢٠٠ العب، وكان 
ذلك على خلفية مطالب مسؤولي نادي 
النصر بفتح حتقيق حول نتائج حتاليل 

املنشطات.
  كما أكد أخيرا أن السعودية لن تطلب 
استضافة مباريات من كأس العالم ٢٠٢٢ 

الذي سيقام في قطر إال بطلب من األخيرة، 
مشددا على ثقته الكبيرة في تنظيم قطر 

لكأس العالم بنجاح.
  األمير الشاب «متنى ان يوفق في حتمل 
هذه املسؤولية ملا فيه رفعة مسيرة قطاع 
الشباب والرياضة في السعودية»، مشيدا 
«باجلهود التي بذلت منذ بدء العمل في 
مسيرة رعاية الشباب من قبل األمير خالد 
الفيصل واألمير فيصل بن فهد واألمير 
سلطان بن فهد، وما قدموه لقطاع الشباب 

والرياضة من جهود».
الرياضيني    وهنأ عدد من املسؤولني 
العرب األمير نواف بن فيصل مبنصبه 
اجلديـــد فقال رئيس االحتـــاد القطري 
الشـــيخ حمد بن خليفة خـــالل زيارته 
للمنتخب السعودي في الدوحة «خسرت 
الرياضة السعودية والعربية شخصية لها 
حضورها وثقلها الكبيرين، لكن العزاء 
أن األمير نواف بـــن فيصل هو اخللف 

الذي نتمنى له كل التوفيق».
  ورفعت األندية الســـعودية التهنئة 
لألمير نواف، فقـــال رئيس أهلي جدة 
األميـــر فهد بـــن خالد «نتطلـــع الى ان 
الرياضة السعودية حتت قيادة  حتقق 
األمير نواف مزيدا من االجنازات والرقي 
والتطور»، ورئيس نادي االحتاد إبراهيم 
علوان «متنى له التوفيق وحتقيق تطلعات 
الشباب السعودي مبا ميلكه من خبرة 
عريضة هي حصاد سنوات من العمل في 

خدمة الرياضة السعودية».
  وقال نائـــب رئيس نادي الشـــباب 
املكلف عبـــداهللا القريني «األمير نواف 
يعد شـــخصية رياضية ناجحة، ومنذ 
صغره وهو يعيش في الوسط الرياضي، 
وميلك القدرة على تســـيير األمور على 
أكمل وجـــه، ونتمنى له التوفيق وكلنا 

تفاؤل مبستقبل مشرق». 

 كاتانيتش فخور بالعبي «األبيض» 

 مدرب كوريا الشمالية: الكرات الثابتة نقطة ضعفنا

 يرى املدير الفني للمنتخب اإلماراتي ستريشكو 
كاتانيتش أن فريقه كان األفضل ولم يســـتحق 
اخلسارة أمام العراق ٠-١ أمس األول ضمن منافسات 

املجموعة الرابعة.
  وقال كاتانيتش «كنا األفضل في هذه املباراة 
وسنحت لنا العديد من الفرص للتسجيل، ولكننا 
لم نستفد منها، وأنا فخور بالعبي فريقي الذين 
قدموا كل ما بوسعهم في امللعب، ولكن احلظ لم 

يكن إلى جانبنا وهذا أمر يحدث في كرة القدم».
  وتابـــع «هدف فوز الفريـــق العراقي جاء في 
الوقت بدل الضائع من اللقاء، وعلى الالعبني أن 
يستفيدوا من درس هذه الهزمية.. الهدف الذي جاء 
عن طريق أحد العبي فريقي أمر طبيعي أن يحدث، 
وسنعمل على مساعدة جميع الالعبني من أجل رفع 

معنوياتهم وإعدادهم للمباراة املقبلة». 

 اعتبر املدير الفني ملنتخب كوريا الشمالية جو 
تونغ سوب أن مشكلة فريقه تكمن في التعامل مع 
الكرات الثابتة وذلك في أعقاب الهزمية أمام إيران 

٠-١ ضمن منافسات املجموعة الرابعة.
  وقـــال جو «أعتقد أن الالعبني قاموا بعمل جيد 
وطبقوا التعليمات التـــي لقناها لهم، ولكن نقطة 
ضعف فريقي تتمثل فـــي الكرات الثابتة ورميات 

التماس حيث تلقينا الهدف بعد رمية متاس».
  وأضاف «بني الشـــوطني أخبـــرت الالعبني أن 
يقوموا مبا فعلوه في الشوط األول، من خالل عدم 
الســـماح لإليرانيني بتمرير الكرة، والتركيز على 
إيقاف هجماتهم واحلذر مـــن الكرات الثابتة.. من 

الناحيـــة الهجومية أخبرت الالعبني االعتماد على 
الهجمات املرتدة السريعة والتحرك اجليد من أجل 

التسجيل».
  وكشف مدرب كوريا الشمالية للموقع الرسمي 
لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم، أن فريقه لن يتحول 
ألسلوب هجومي في املباراة الثالثة أمام العراق على 
الرغم من عدم تسجيل أي هدف في أول مباراتني.

  وأوضح «صحيـــح أننا منتلـــك نقطة واحدة 
وبالتالي فإن املباراة التالية ستكون حاسمة للفريق 
مـــن أجل بلوغ دور الثمانية ولكننا ســـنحاول ما 
بوســـعنا لتحقيق الفوز من أجـــل احلصول على 

بطاقة التأهل». 

 سيدكا: فرضنا الحظ بهجومنا الدائم 
 أكد املديـــر الفني ملنتخب العـــراق األملاني 
فولفغانغ سيدكا أن فريقه قطف ثمار التبديالت 
الهجومية في الشوط الثاني ليحقق الفوز على 
اإلمارات بهـــدف نظيف في اجلولة الثانية من 

منافسات املجموعة الرابعة.
  وقال سيدكا «عندما تسجل هدف الفوز في 
الوقـــت بدل الضائع ونتيجـــة خطأ من مدافع 
الفريق املنافس فإن ذلك يعتبر حظا ولكننا قمنا 
بفرض حظنا من خالل محاولة الهجوم بشكل 
متواصل طوال مراحل اللقـــاء وحتى صافرة 

النهاية».
  وأضاف «كانت املباراة مثيرة للغاية وسنحت 
فرص خطيرة لكال الطرفني حيث تبادال السيطرة 
في مختلف املراحل، قمنا بإشراك ثالثة مهاجمني 
في الدقائق األخيرة من أجل الضغط بكل قوة، 

وقطفنا ثمار ذلك».
  وأوضح «سيطرنا على معظم مراحل الشوط 
األول تقريبا باستثناء عشر دقائق تفوق فيها 
املنتخب اإلماراتي، ثم في الشوط الثاني كانت 
الســـيطرة متبادلة بني الفريقني، على كل حال 
لعبنا مباراة جيدة وأنا راض بشـــكل عام عن 

الفريق».
  ونقل موقع االحتاد اآلسيوي عن سيدكا قوله 
«توقيت التبديالت التي قمت بها في الشـــوط 
الثاني كان مناســـبا ســـواء من ناحية إشراك 
العبـــني مهاجمني أو من ناحيـــة تغيير مواقع 

بعض الالعبني اآلخرين داخل امللعب».
  وشـــدد «يجب أن نبدأ منذ اآلن االستعداد 
للمبـــاراة املقبلة أمام كوريا الشـــمالية، حيث 
نتوقع أن تكون تلك املباراة قوية ومثيرة، وما 
زالت جميع الفـــرق متتلك الفرصة في التأهل 
وبالتالي يجب أن نحقق الفوز من أجل العبور 

للدور الثاني».

  من جهة أخرى، رصدت شركة العادل املتحدة 
لالسكان ١٠ ماليني دوالر لالعبي املنتخب العراقي 

بعد الفوز على نظيره االماراتي.
  واكد مدير الشـــركة رشدي اجلاف «رصدنا 
١٠ ماليني دوالر لتكرمي املنتخب العراقي ٤ منها 
خصصت ملنحهم شققا سكنية في اربيل» في 

اقليم كردستان حيث مقر الشركة.
  واضاف اجلاف «ســـنقدم لالعبني مكآفات 
اخرى تشتمل على سيارات ومنح مالية فضال 
عن تأمني معسكرات خارجية لهم في اجنلترا 

وتركيا ومصر».
  ومت االعالن عن اجلوائز واملكافآت في احتفال 
خاص في فندق شيراتون الدوحة فور انتهاء 

املباراة.

  العراقيون يحتفلون بالشوارع

  الـــى ذلك، انطلق العراقيون في الشـــوارع 
يحتفلون بفـــوز منتخب بالدهم وجتديد أمله 

في التأهل لدور الثمانية.
  ومبجرد إطالق احلكم صافرة نهاية املباراة 
أطلق العراقيون األعيرة النارية بشكل كثيف 
وخرج املشـــجعون إلى الشوارع رغم الطقس 
الســـيئ في البالد وانخفاض درجات احلرارة 
بعد يوم ممطر، لالحتفال بفوز الفريق العراقي 
وجتدد آماله في احلفاظ على اللقب اآلسيوي 

الذي أحرزه عام ٢٠٠٧. 
  وبثت محطة تلفزيون «العراقية» احلكومية 
أغاني وطنيـــة ورياضية وتهاني من الرئيس 
العراقي جالل طالباني ورئيس احلكومة نوري 

املالكي مبناسبة الفوز العراقي.
  ودعت القيادة العامة للقوات املســـلحة في 
العراق اجلماهير إلى االحتفال بشكل حضاري 

دون إطالق أعيرة نارية في الهواء. 

 مكافآت مغرية للمنتخب العراقي 

 قطبي: تجاوزنا الصعوبات بشجاعة وتأهلنا باستحقاق 
 نيكونام يؤكد أنه شعر ببعض الخوف لصعوبة كوريا الشمالية 

(أ.پ)   العبو إيران يحتفلون بتأهلهم إلى دور الثمانية بعد جولتني في الدور األول  

املقبل إجناز كبير للفريق اإليراني في مجموعة أجمع 
حولها اجلميـــع أنها مجموعة املوت ونحن فخورون 
بذلك. في العادة نقدم مستوى أفضل بكثير من الذي 
قدمنـــاه أمام املنتخب الكوري الشـــمالي لكن في كل 

األحوال ما يهمني أكثر هو حتقيق الفوز».

  نيكونام: شعرت ببعض الخوف

  صرح العب املنتخب اإليراني جواد نيكونام بأنه 
يشعر بسعادة بالغة إثر الفوز علي املنتخب الكوري 

الشمالي.
  وقال نيكونام «الفوز في مباراتني ضاعف من درجة 
الثقة لدينا وهو شيء جيد قبل املباراة الثالثة األخيرة 
في الدور األول. املباراة كانت حماسية وقوية السيما 
ونحن نواجه فريقا منظما كان يسعى إلى الفوز. صعوبة 
املواجهة أشـــعرتني ببعض اخلوف نظرا لصعوبتها 
وقد توقعت ان نواجه فريقا قويا ولكننا كالعبني كان 
لدينا اإلصرار والعزميـــة على تخطي عقبة املنافس 

وحصد نقاط املباراة».
  وفـــي ختام تصريحاته، قـــال نيكونام «تنتظرنا 
مباراة ثالثة مهمة للغاية نطمح للفوز بها حتى نفكر 
في الدور الثاني. ملســـنا إيجابيات كثيرة في الفريق 
خالل مواجهة الفريق الكوري الشمالي على غرار متيز 
األداء وال يهمني إن سجلت أو سجل غيري فاألهم هو 

االنتصار». 

على تركيزنا وهو ما أفقدنا الســـيطرة على الفرص 
لدى اصطدامنا بدفاع متماسك».

  وكشف مدرب ايران عن العقبات التي واجهها فريقه 
منذ بداية البطولة، وأكد أن االنفلونزا التي أصيب بها 
عدد من الالعبني كان لها تأثير واضح على مستواهم 
وعطائهم في امللعب «وقد متكن الالعبون بشجاعتهم 

من تخطي كل ذلك وحتقيق غايتهم».
  وبشـــأن التأهل واملباراة األخيرة للفريق في دور 
املجموعات، قال قطبي «أود أن اقول إن التأهل للدور 

 ترتيب المجموعة الرابعة 

 نقاطه  عليه  له  خسر  تعادل  فاز  لعب  المنتخب 

 ٦  ١  ٣  ـ  ـ  ٢  ٢  إيران 

 ٣  ٢  ٢  ١  ـ  ١  ٢  العراق 

 ١  ١  ـ  ١  ١  ـ  ٢  اإلمارات 

 ١  ١  ـ  ١  ١  ـ  ٢  كوريا ش 

 أبدى املدير الفني للمنتخب اإليراني أفشني قطبي 
سعادته الغامرة إثر حصول الفريق على بطاقة التأهل 
لدور الثمانية بعد فوزه على نظيره الكوري الشمالي 
١ - ٠ فـــي اجلولة الثانية مـــن مباريات املجموعة 

الرابعة.
  وأكد قطبي أن النقاط الثالث التي حصدها الفريق 
اإليراني في املباراة أمام كوريا الشـــمالية تعد مهمة 
للغاية، وأوضح «مهمتنا منذ القدوم إلى الدوحة كانت 
تتمثل في حصد ست نقاط من مباراتني حتى نخوض 
املباراة الثالثة األخيرة بارتياح وهو ما حققناه وتأهلنا 
بكل استحقاق، لكن اخلوف كل اخلوف أن نتعرض إلى 

اإلرهاق ألننا لم نحصل على وقت كاف للراحة».
  وعن الفريق الكوري الشمالي، قال قطبي «منتخب 
كوريا الشمالية لعب بطريقة دفاعية وبزيادة عددية 
أكبر في الدفاع والوسط واعتمدوا على طريقة قتالية 
ومرتدات خطيرة لكننا استطعنا أن نحقق الفوز وهذا 

هو املهم».
  وأضاف «اعتمدت في هذه املباراة على أربعة العبني 
في منتصف امليدان وفقا ألحداث اللقاء لكننا لم نطبق 
الطريقـــة التي أردت اعتمادها وقـــد طالبت الالعبني 
بالسيطرة على خط الوسط واللعب عن طريق اجلانبني. 
األداء كان جيدا لكن إنهاء الهجمة لم يكن على النحو 
املطلوب وذلك بسبب التكتل الدفاعي وأسلوب لعب 
املنافس. كان هناك توتر عنـــد الالعبني ولم نحافظ 


