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ضيف ديوانية «األنباء» حمد أمان مع الزمالء بالل غملوش وأحمد حسني 
(فريال حماد)ومبارك اخلالدي وعبدالعزيز جاسم ويحيى حميدان

من المتصلين

نـــواف الفضلي، عبدالعزيـــز الوهيدة، ابراهيم 
الصالل، قدساوية عاشقة طالل العامر، مشعل املري، 
محمد الرشيدي، خلود القدساوية، عيد الشمري، 
خالد علي، مناوي العازمية، لطيفة العنزي، خالد 
العنزي، هيثم الفهد، شيخة اخلالدي،العب القادسية 
واالزرق االوملبـــي عادل مطر، مرمي اخلالدي ومنى 

دشتي.

ــواف الفضلي: أحب  ن
ــتواك  مبس ــيد  أش أن 
ــق  ــك التوفي ــى ل وأمتن
ــي  األوملب األزرق  ــع  م
ــؤالي  وس ــية،  والقادس
ــبب انتقالك  ــا س ــك م ل

للقادسية؟
كنــــت علــــى وشــــك 
االنتقال للعربي لكن إدارة 
العربي طلبت مني التوقيع 
على عقد ملدة ٣ مواســــم وأنا 
كنت أمتنى التوقيع على عقد 
ملدة موسم ونصف املوسم 
ورفض العربي، وجاء عرض 
القادســــية وكان مناســــبا 
بالنسبة لي من حيث مدة 

العقد واملقابل املادي.
ــدة:  الوهي ــز  عبدالعزي
ــا تواجه  ــعورك عندم ما ش
التضامن وهل ستحتفل لو 
سجلت هدفا مع القادسية في 

مرمى ناديك السابق؟
أول شيء نادي التضامن 
صاحب فضــــل كبير علّي 
وكلهم ربعي وعشرة عمر 
حيث قضيت ١٠ مواسم في 
التضامــــن، واحلني انا أمثل 
القادســــية وأبــــذل قصارى 
جهــــدي لقيادتــــه لتحقيــــق 
االنتصــــارات حتــــى لو على 

حساب التضامن.
ــم الصالل: كيف ترى  إبراهي
ــة احترافك مع نادي ظفار  جترب

العماني؟
جتربة جيدة واســــتفدت 
كثيــــرا رغم انني لم اســــتمر 
سوى شــــهرين فقط وشاركت 
فــــي مباراتي الذهــــاب واإلياب 
النهائي في كأس  بالدور قبــــل 
ُعمان كما لعبت ٤ مباريات مع 
ظفار في الدوري العماني وسجلت 
هدفني واســــتفدت ماديا من تلك 
التجربة حيث كان عقدي ملدة عام 
مقابل ٢٠ ألف دوالر بجانب الراتب 

الشهري.
ما رأيك في الدوري الُعماني وما 

سر انتقالك لظفار؟
الدوري الُعماني يشبه الى حد 
كبير الدوري احمللي، وظفار ناد كبير 
صاحب تاريخ حافل بالبطوالت، أما 
بالنسبة النضمامي لظفار فأنا من 
عشاق عمان وكلمني متعهد الالعبني 
عبداهللا حمدان ورشحني للعب في 
ظفار لالحتراف واحلصول على 

بطاقتي الدولية.
هل تؤيد خروج الالعبني بنفس 

الطريقة التي تركت بها التضامن؟
إذا كان النــــادي الــــذي يلعب 
له أي العب يرفــــض انتقاله ألي 
نــــاد وال يعوضه ماديا للبقاء في 
صفوفه يصبــــح من حق الالعب 
البحث عن مصلحتــــه واالنتقال 
لـنــــاد آخر يقدره بشــــكل أفضل، 
انتقال  انه جاءني عرض  واتذكر 
محلي بنحو ٢٠ الف دينار ورفضت 

إدارة التضامن املعينة السابقة هذا 
العرض ورفضوا تعويضي ايضا، 
لذلك قررت ترك التضامن بعد ١٠ 
سنوات بسبب تعنت اإلدارة املعينة 

السابقة.
ــقة طالل العامر:  قدساوية عاش

من أقرب الالعبني إليك؟
جابر جازع األقرب الى قلبي.

ما رأيك في طالل العامر؟
أفضل العب وســــط محلي في 

الوقت احلالي.
ــل ضاع  ــمري: ه ــعل الش مش
ــارك في  ــك ومتى تش ــم علي املوس

املباريات مع القادسية؟
لم يضع املوسم ولكن اللوائح 
متنع اللعــــب مع ناديني في وقت 
واحــــد، وعندما ينتهــــي الدوري 
العماني خالل شــــهر ابريل املقبل 
يصبح من حقي اللعب مع القادسية، 
ومن املقرر ان أشارك بنسبة كبيرة 
في مباريــــات كأس األمير وكأس 

ولي العهد.
ــاراة لعبتها مع  ــل مب ــا أفض م

التضامن؟
أفضل مباراة لي مع التضامن 
القادســــية وانتهت  أمــــام  كانت 

بالتعادل اإليجابي ١-١.
ــيخ  ــيدي: هل الش محمد الرش

طالل وراء انتقالك للقادسية؟

حلمي  ــق  حتق وأخيرا   
وأشكر اهللا املنان

مشكورة وصح لسانك؟
ــراك في  ــمري: متى ن عيد الش
ــل وجدت  ــية؟ وه القادس صفوف 

صعوبة في عمان؟
سألعب في األصفر بعد انتهاء 
الدوري العماني أبريل املقبل وذلك 
بحسب اللوائح وبإمكاني املشاركة 
في بطولتي كأس األمير وولي العهد 
ولم أجــــد صعوبة في العيش في 
عمان ألنني كثيــــر التردد عليها 
بســــبب حبي للحداق ولدي عدد 
من األصدقاء وكنت أســــكن فترة 
االنتقال مع زميلي جابر جازع وهو 

من أقرب أصدقائي.
ــبب خروجنا  ــد علي: ما س خال
ــيا؟ وما رأيك بالالعبني  من كأس آس
فهد الهاجري وفهد حمود وعبداهللا 

صحن؟
خرجنا بسبب احلالة النفسية 
فالالعب الكويتي متى ما شــــعر 
بالظلم فإنه ال يؤدي ومنذ املباراة 
األولى أمام الصني وقرارات احلكم 
الظاملة تأثر العبونا بها وانعكس 
ذلك على باقي املباريات. وبالنسبة 
لفهد الهاجري ينتظره مســــتقبل 
واعد وهو يلعب في نفس ستايل 
عامر املعتوق وفهد حمود وسبق 

غير صحيح وانا لدي الرغبة 
منذ فترة لالنتقال خصوصا إبان 
تولي اإلدارة املؤقتة للنادي حيث 
القادســــية  تلقيــــت عرضني من 
وآخر من العربــــي وكان األصفر 
هو األفضل من حيث مدة التعاقد 
(موسم ونصف املوسم)، وهي فترة 

مناسبة للتقييم لكال الطرفني.
وفي أي مركز ترتاح للعب؟

أنا أفضل اللعب حتت املهاجمني 
وهو يطلق احلرية لي في التصرف 
في الكرة ولكن هــــذا ال مينع من 
موافقتي على اللعب في املركز الذي 

يحدده اجلهاز الفني لي.
ــم هدف  ــاوية؟ ك ــود القدس خل

أحرزت في عمان؟
لعبــــت ٦ مباريات وســــجلت 

هدفني.
أنا معجبة فيك من زمان وفرحت 
النتقالك للقادسية ولدي أبيات شعر 

خاصة فيك:
حمد أمان أحبك من زمان  

واهللا انك أحلى مان  
أنت القمر لي بان  

ــك في  ابداع   
الكويت وعمان وفي كل مكان

واهللا انك تستاهل املنتخب من 
لكن هذا اختيار غوران زمان 
نورت القادسية يا أمان  

ان مثل املنتخب األوملبي وهو مدافع 
أما عبداهللا صحن  ميتاز بالقوة، 
فأتوقع له البروز أكثر بعد انضمامه 

للقادسية مؤخرا.
ليش فضلت  العازمية:  مناوي 

القادسية على العربي؟
كالهمــــا ناديان كبيــــران لكن 
شروط التعاقد مع القادسية كانت 
أفضل لي بالنسبة للعرض العرباوي 

الذي طلبني لـ ٣ سنوات.

البداية

ــزي: مبروك انتقالك  لطيفة العن
ــق  ــك التوفي ــى ل ــية وأمتن للقادس
ــي املالعب  ــؤالي عن بدايتك ف وس

وأبرز األندية التي لعبت لها؟
بدأت مسيرتي الرياضية كالعب 
نــــادي التضامن  ألعاب قوى مع 
وحصلت علــــى املركز الثالث في 
ســــباق ١٠٠م عدو على املستوى 
احمللي وكان عمري آنذاك ١٣ عاما 
قبل ان انضم ألشــــبال كرة القدم 
بالتضامن بعدما طلب مني املدرب 
خالد شبيب املشاركة في التدريبات 
مع أشبال كرة القدم، وكنت أشارك 
في تدريبات الكرة ملدة يومني وباقي 
أيام األسبوع أشارك في تدريبات 
ألعــــاب القوى وذلــــك على مدار 
عامني، ولكن بعد انضمامي ملنتخب 

أكد أنه كان على وشك االنتقال للعربي لوال االختالف حول مدة التعاقد

حمد أمان:
قادرون على التأهل ألولمبياد «لندن ٢٠١٢».. والفوز على بنغالديش بداية الطريق

نجم األزرق األولمبي 
والقادسية «الجديد» 

أحمد حسين 
مبارك الخالدي

أكد جنم األزرق 
األوملبي والقادسـية 

«اجلديد» حمد أمـان أن منتخبنا 
األوملبي قادر علـى التأهل ألوملبياد 

«لندن ٢٠١٢» للمـرة الرابعة في تاريخ 
الكرة الكويتية والفوز على بنغالديش في 

مباراة الذهاب بالدور األول يوم االربعاء 
املقبل بداية الطريق نحو حتقيق احللم 

األوملبي.
وأشاد أمان (٢١ سنة) بتجربة احترافه 
في ظفار الُعماني والتي لم تتجاوز شهرين 
إال أنه شارك في ٦ مباريات وسجل هدفني 
كما استفاد ماديا، ومهدت هذه اخلطوة 

النتقاله لنادي القادسية مع زميله جابر جازع، 
ومن املقرر ان يشارك أمان مع القادسية 
في البطوالت احمللية مبجرد انتهاء الدوري 

الُعماني في شهر ابريل املقبل، حيث متنع 
اللوائح مشاركة أي العب مع ناديني في وقت 
واحد. وأعرب أمان عن سعادته بالتواجد في 
ديوانية «األنباء» للمرة الثانية، وأكد أنه كان 
على وشك االنتقال للعربي لوال االختالف 
حول مدة التعاقد حيث طلب العربي توقيعه 

على عقد ملدة ٣ مواسم بينما طلب الالعب 
التعاقد ملدة موسم ونصف املوسم لكن العربي 
رفض، ووجد أمان ضالته مع القادسية ومتني 
قيادته للفوز بالبطوالت احمللية واالسـيوية. 

وحتدث أمان عن بدايته مع فريق ألعاب القوى 
بنادي التضامن حيث كان بطال في سباق ١٠٠م 

قبل انضمامه الشبال كرة القدم، وتدرجه في جميع 
فرق املراحل السنية حتى وصل للفريق األول بجانب انضمامه 
جلميع املنتخبات الوطنية، وعبر أمان عن احالمه وامنياته 
وحتدث عن ابرز ذكرياته وأهدافه وأجاب عن اسـئلة القراء 

خالل احلوار التالي:

أمان تألق مع األزرق واألولمبي في المباريات التجريبية
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أمان ظهر مبستوى متميز مع األزرق في العديد من املباريات الوديةأمان لعب مع ظفار الُعماني ٦ مباريات وسجل هدفني

العب التضامن السابق حمد أمان

ثالثيات متميزةالبطاقة الشخصية
االسم: حمد راشد عبدالكرمي أمان.

تاريخ امليالد: ٦ ديسمبر ١٩٨٩.
املهنة: طالب.

احلالة االجتماعية: أعزب.
السكن: جنوب السرة.
E-Mail:

hamad_aman_7@hotmail.com 

٣ اندية محلية: القادسية، الكويت والعربي.
٣ العبني محليني: عامر املعتوق، بدر املطوع ومساعد ندا.
 ٣ مواهب: عادل مطر، فهد الهاجري وعبدالعزيز السليمي. 

٣ محترفني: روجيريو، توبانغو وجهاد احلسني.
٣ اندية عاملية: برشلونة، مانشستر سيتي وإنتر ميالن. 

٣ العبني عامليني: ميسي، تشافي وانييستا.

اسـتفدت الكثير من تجربة احترافي مع ظفار.. والتضامـن صاحب فضل علّي

أشـارك مع القادسـية بمجرد 
انتهاء الدوري الُعماني أبريل المقبل

أحلـم بقيـادة القادسـية للفـوز بالـدوري الممتاز.. 
والمنافسة على تحقيق كأسي األمير وولي العهد و«اآلسيوية»

المطـــوع ونــدا والمعتـوق أفضـل الالعبيــن.. 
والسـليمي والهاجـري ومطـر أبـرز المواهـب الصاعدة

تعنـت وعنـاد إدارة التضامـن 
لظفار انتقالي  وراء  السابقة  المعينة 

ماهر الشمري واالهتمام االداري 
الفترة  واجلماهيري باللعبة في 
املاضية، وقادرون على جتاوز عقبة 
بنغالديش في ذهاب الدور األول 
االربعاء املقبل قبل مباراة اإلياب 
في ٩ مارس املقبل من اجل التأهل 
للدور الثاني والتقدم خطوة نحو 
حتقيق حلــــم اجلماهير والتأهل 

ألوملبياد لندن ٢٠١٢.
ــرة  هيثم الفهد: هل تنتمي ألس
ــك الرياضي الوحيد  ــة أم ان رياضي

في اسرتك؟
انتمي الســــرة رياضية حيث 
كان اخوي الكبير يوســــف امان 
العب كرة ســــابق فــــي التضامن 
لكنه اعتزل في سن مبكرة بسبب 
االصابة كما ان اخوي حمود امان 
العب كرة طائرة بالتضامن وابن 
الكندري العب كرة  خالتي احمد 
صاعد بالتضامن واتوقع له التألق 

والبروز في الفترة املقبلة.
شيخة اخلالدي: من مثلك األعلى 

محليا وعامليا؟
ناصر السوحي مثلي األعلى 
محليا واالسباني بيدرو رودريغيز 

مثلي األعلى عامليا.
ــبب تواضع نتائج األزرق  ما س
االوملبي خالل املباريات التجريبية؟

عادت التشــــكيلة االساســــية 

الناشئني لكرة القدم قررت التفرغ 
للكرة، وبالفعل تطور مســــتواي 
بشــــكل كبير وحققت مع ناشئي 
التضامن املركز الثاني في الدوري، 
كما حققت كأس حتت ١٩ سنة مع 
شباب التضامن حتت قيادة الكابنت 
خالد شبيب، واستدعيت بعدها 
الشباب بجانب انضمامي  ألزرق 

ملنتخبنا األوملبي.
وفــــي موســــم ٢٠٠٦-٢٠٠٧ 
بدأت املشــــاركة مع الفريق األول 
للتضامــــن وســــجلت هدفــــا في 
القادسية رغم اخلسارة ١-٥ كما 
سجلت في العربي ١-١، وفي عام 
٢٠٠٩ انضممت ألول مرة لألزرق 
وشاركت في مباراة جتريبية أمام 
قطر وكذلك أمام إيران في اعتزال 

جاسم الهويدي.
ــبق أن تأهل  ــد العنزي: س خال
ــاد  ألوملبي ــي  الوطن ــا  منتخبن
ــلونة ١٩٩٢  ــكو ١٩٨٠ وبرش موس
مباراتنا  ــل  ــيدني ٢٠٠٠ وقب وس
أمام بنغالديش، ما حظوظ األزرق 
ــل ألوملبياد لندن  األوملبي في التأه

٢٠١٢؟
األزرق األوملبي قادر على التأهل 
للمــــرة الرابعة الى دورة األلعاب 
األوملبيــــة «لنــــدن ٢٠١٢» بفضل 
الالعبني املوهوبني واملدرب الكفء 

لــــالزرق االوملبي اخيــــرا بعد ان 
غاب بعض الالعبني خالل املباراة 
التجريبية التي خســــرناها امام 
ســــورية (٠ـ٤) ونســــتعد بقوة 
لتحقيــــق فوز كبير فــــي مباراة 
الذهاب امام بنغالديش يوم األربعاء 

املقبل.
األزرق  ــدرب  ــك مب ــا عالقت م

األوملبي ماهر الشمري؟
عالقتي جيــــدة باملدرب ماهر 
الشمري منذ ان كان مدربا لي مع 
التضامن وكانت بعض الشائعات 
قد خرجت في بعض وسائل االعالم 
عن انه سبق ان قال انني مصاب 
ولكن ال يوجد شيء واحلمد هللا 
العالقة طيبة بني جميع الالعبني 

واجلهاز الفني.
ــت متضايقا من الهجوم  هل كن
ــبب  اإلعالمي الذي تعرضت له بس
هروبك من التضامن لالحتراف في 

ٌعمان؟
لو سمع او قرأ اي العب الكالم 
الذي يقال عنه وهجوم وســــائل 
االعالم ملا لعــــب وراح يتعرض 
البحث  قــــررت  لالحباط ولكني 
عن مصلحتي وكنــــت متضايقا 
التضامن املعينة  ادارة نادي  من 
السابقة والتي لم يكن لديها اي فكر 
كروي ورحلت لالحتراف في ُعمان 

وتأمني مستقبلي رغم ان البعض 
كان مؤيدا لتلك اخلطوة والبعض 

اآلخر كان معارضا.
ــارك مع القادسية في  هل ستش

كأس االحتاد اآلسيوي؟
اخبرني اجلهاز االداري انه مت 
تسجيلي مع زميلي جابر جازع في 
قائمة القادسية املشاركة في كأس 
االحتاد اآلسيوي، وامتنى قيادة 
القادسية للفوز باللقب وتعويض 
االخفــــاق في نهائي كأس االحتاد 

اآلسيوي املوسم املاضي.
عادل  واالوملبي  القادسية  العب 
ــيد فيك كالعب  ــر: أحب ان اش مط
ــراك في  ــؤالي متى ن ــز وس متمي
ــتفدت من شعبية  املالعب وهل اس

وجماهيرية القادسية؟
مشــــكور اخوي عادل وامتنى 
لك التوفيق، واعتبر ان انضمامي 
لنادي القادسية صاحب الشعبية 
الطاغية  الكبيــــرة واجلماهيرية 
واالجنازات اضافة كبيرة لتاريخي 
في املالعب وامتنى ان اكون عند 
حســــن ظن اجلميع بي، وامتنى 
املشاركة في مباريات كأس األمير 

وكأس ولي العهد.
ملاذا فضلت االحتراف في ُعمان 

وما سبب عدم استكمالك املوسم؟
الالعب اخلليجي في ُعمان ال 
يعتبر محترفا بل يعتبرونه مواطنا 
وانا احب ُعمان منذ طفولتي ولم 
استكمل املوســــم بسبب رغبتي 
في العــــودة للعب فــــي الكويت 
واالنضمام ألحد االندية اجلماهيرية 

الكبيرة.
ــب  ــت الع ــدي: أن ــرمي اخلال م
ــز، وامتنى  ــوب ومراوغ متمي موه
ــؤالي عن مستواك  لك التوفيق وس
احلالي في ظل ابتعادك عن املالعب 

فترة طويلة؟
افتقد فقط حساسية املباريات 
واحافــــظ على لياقتــــي البدنية 
بفضل التدريبات مع القادســــية 
واألزرق األوملبــــي ولم ابتعد عن 
التدريبات سوى اسبوعني فقط 
حيث لعبت ملدة شهرين مع نادي 

ظفار الُعماني.
ــك  ــك وامنيات ــرز احالم ــا أب م

املقبلة؟
امتنى حتقيق بطولة الدوري 
املمتاز وكأس االحتاد اآلســــيوي 
مع القادســــية والتأهل ألوملبياد 
لندن ٢٠١٢ مع منتخبنا االوملبي 
البرازيل ٢٠١٩  والتأهل ملونديال 

مع األزرق.
ــتي: ملن حتب ان توجه  منى دش

رسالة شكر؟
الشــــكر  يشــــرفني توجيــــه 
الدارة نادي القادسية واجلماهير 
القدساوية الوفية كما احب ان اشكر 
اجلهازين الفني واالداري في األزرق 
االوملبي وخصوصا املدرب ماهر 
الشــــمري واملشرف احمد عايض 
وشكر خاص حق الوالد والوالدة 

وكل من يدعم حمد امان.

ظفار  مـع  مباريـات   ٦ لعبـت 
وسـجلت هدفيـن خالل شـهرين

السوحي مثلي األعلى محليًا وبيدرو عالميًا.. وجازع أقرب الالعبين إلّي

بدايتـي فـي ألعـاب القـوى طـورت مسـتواي كالعـب كـرة قدم


