
الو رياضة
السبت 26 مارس 2011

16
أثبت مهاجم النادي العربي احملترف املغربي عبداملجيد اجليالني انه أحد أفضل احملترفني في الدوري احمللي وأبرز املهاجمني املوهوبني والهدافني اخلطرين بفضل تألقه مع الزعيم 

وتسجيله )8 أهداف( منذ انضمامه للعربي في يناير املاضي. ورغم تراجع نتائج العربي وتراجعه للمركز الرابع في قائمة الدوري إال ان اجليالني قدم أوراق اعتماده كمحترف 

»سوبر« وأكد جناح جتربة احملترفني املغاربة مع العربي، حيث يسير اجليالني بنجاح على خطى مواطنه توفيق بالغة الذي حقق العديد من البطوالت مع الزعيم في السنوات 

املاضية. وأكد اجليالني )30 سنة( في حواره مع القراء في »ألو رياضة« انه سعيد بتجربته االحترافية مع العربي وفخور بحمل شارة القيادة وثقة اإلدارة والالعبني واجلماهير، 

وباق مع العربي حتى نهاية عقده وال يفكر حاليا في مسألة جتديد تعاقده أو قبول أحد العروض االحترافية من أندية االمارات والسعودية واملغرب من أجل التركيز مع »الزعيم« 

وحتدث اجليالني عن أسباب ابتعاده عن املنتخب املغربي وأبرز العروض االحترافية التي انهالت عليه وعبر عن أحالمه وأمنياته وأجاب عن أسئلة القراء خالل احلوار التالي:

عبداملجيد اجليالني: باق مع العربي حتى نهاية عقدي 

عرباوية لالبد: أنا من 
أشد املعجبات مبوهبتك 
كمهاجم متميز وهداف 

خطير.. وأمتنى لك مزيدا 
من النجاح والتوفيق، 
وسؤالي عن حظوظ 

العربي في املنافسة على 
البطوالت احمللية وسبب 

تراجع نتائج »الزعيم« في 
املباريات السابقة؟

٭ أدى ع����دم التوفيق وغياب 
احلظ وكثرة إيقاف البطولة الى 
تراجع نتائج العربي في املباريات 
الس����ابقة بجانب إصابة بعض 
الالعبني املؤثرين وتعرضنا لظلم 
حتكيمي في بع����ض املباريات 
ونسعى لتحقيق املركز الثالث 
املمت����از وحتقيق  الدوري  في 
نتائج طيبة في املباريات املقبلة 
بجانب املنافسة على الفوز بكأس 

األمير وكأس ولي العهد.

كم عدد األهداف التي 
سجلتها مع العربي خالل 

املوسم احلالي؟
٭ سجلت 8 أهداف امام اجلهراء 
)1-1(، والنصر )3-0( والكويت 
 ،)2-4( والس����احل   ،)5-1(
والس����املية )4-0(، واجلهراء 
)1-0(، والساحل )3-0( وأمتنى 
تسجيل املزيد من األهداف خالل 
الفترة املقبل����ة وقيادة العربي 
للفوز ببطولة محلية من أجل 
العرباوية  تعويض اجلماهير 
الوفية ع����ن اإلخفاق في الفوز 
بالدوري خالل املوسم احلالي.

عاشقة »الزعيم«: ما 
شعورك عندما مت اختيارك 

ينقص العربي للفوز 
بالدوري؟

ن����اد كبير صاحب  العربي  ٭ 
بط����والت وتاريخ����ه حاف����ل 
باالجنازات وأي فريق متعود على 
البطوالت البد أن يفوز بها رغم 
تعرضه لبعض الكبوات، واعتقد 
ان العرب����ي س����يفوز بالدوري 
عندما يتم التعاقد مع محترفني 
»س����وبر« )محترف متميز في 
الدف����اع والوس����ط والهجوم( 
بجانب االعداد اجليد من خالل 
معسكر خارجي واحتكاك قوي 
قبل البطولة، وحتقيق االنسجام 
بني جميع الالعبني واجلهازين 
الفني واإلداري والرغبة في الفوز 
على أي منافس سواء كان كبيرا 
أو صغيرا بجانب دعم اجلماهير 

في كل املباريات.

عبدالعزيز راشد: سبق 
أن تألق احملترف املغربي 
توفيق بالغة مع العربي 
وحقق اجنازات كبيرة 

فماذا تتمنى أن حتقق مع 
العربي؟

٭ كل محت����رف يقيس جناحه 
م����ع اي ناد بالبط����والت التي 
يحققه����ا وأمتنى قيادة العربي 
للفوز بكأس األمير وكأس ولي 
العهد واملنافسة بقوة على الفوز 
بالبطول����ة اخلليجية، واعتبر 
نفسي عرباويا واحلم بصعود 
التتوي����ج والس����ير  منصات 
عل����ى درب مواطني توفي�����ق 

بالغة.

عرباوية موت: تألقك 
وروحك القتالية يؤكدان 

ستستمر مع العربي 
املوسم املقبل أم أنك 

تفضل االنتقال لناد آخر؟
٭ هذا الكالم س����ابق ألوان����ه، 
وأح����اول أن أبلي بالء حس����نا 
وأعطي كل ما عندي للعرب����ي، 
وال أحب أي عروض اال عق���ب 
نهاية املوسم احلالي م���ن أج����ل 
التركيز، وأحب أن أؤك����د انن���ي 
باق م����ع العربي حت����ى نهاية 
عق��دي وبع����د ذلك لكل حادث 

حديث.

سعد الرشيدي: ما أبرز 
العروض التي جاءتك، 

وهل صحيح أن القادسية 
رفض التعاقد معك؟

٭ لدي 7 عروض من أندية كبيرة 
في االمارات والسعودية بجانب 3 
أندية كبيرة في املغرب هي الوداد 
والرجاء واجليش امللكي.. ولن 
أقرر البت في هذه العروض اال 

عقب نهاية املوسم احلالي.
اما بالنسبة للقادسية فقد أكد 
لي بعض املتعهدين في املغرب 
وجود اتصاالت مع مسؤولني في 
القادسية للتعاقد معي ولكن لم 
يحدث شيء رسمي، واحلمد هلل 
انا مرتاح جدا مع العربي وسعيد 
بالتجربة وامتنى النجاح والفوز 

ببطولة على االقل.

عاشق اجليالني: رغم 
أن العربي يعتبر زعيم 

االندية احمللية واكثر 
الفرق فوزا ببطولة 

الدوري )16 لقبا( إال أن 
البطولة غائبة عن العربي 

منذ 9 مواسم، فماذا 

حلمل شارة »القيادة« في 
النادي العربي؟

٭ أشعر بالفخر والسعادة بفضل 
تكليفي بحمل شارة القيادة في 
العربي، وهذا ش���رف كبير لي 
وأح���ب أن أش���كر إدارة النادي 
العرب���ي والالعبني عل���ى الثقة 
والدعم بجانب اجلماهير الوفية 
صاحبة الدع���م الالمحدود على 
الفريق، واحلم���د هلل على ثقة 
اجلماهير النني سبق أن لعبت 
في املغرب وتونس وليبيا وُعمان 
وكان حب اجلمهور يصاحبني 
في كل ناد لعبت له، وهذا احلب 
والثقة يدفعاني لبذل مجهود أكبر، 
وأحلم بقيادة العربي للفوز بإحدى 
البطوالت، وامتنى دائما أن أكون 

عند حسن ظن اجلميع بي.

قدساوية عازمية: يتهمك 
البعض بأنك صرحت 

في إحدى الصحف ب أنك 
تفضل جتميع كور 

في العربي وال تلعب 
للقادسية فما صحة هذا 

التصريح؟
٭ لم يح����دث مني مث����ل هذا 
التصريح الكاذب وأحترم نادي 
القادسية وجماهيره وال ميكنني 
ابدا ان اق����ول ذلك ألنني العب 
محترف ولدي خب����رة كبيرة 
في التعامل مع وسائل اإلعالم، 
وأناشد االخوة اإلعالميني عدم 
فبركة التصريحات ألنها تؤثر 
على الالعب����ني وأؤكد تقديري 
لن����ادي القادس����ية وجماهيره 
واحترامي لالعالميني الشرفاء.

مشاري املطيري: هل 

عشقك للعربي رغم قصر 
الفترة الزمنية لتواجدك 

مع الفريق، فما سبب 
ذلك؟

٭ اجلمه����ور العرب����اوي اكثر 
م����ن رائ����ع، ورغ����م الظروف 
الصعب����ة والنتائج املتواضعة 
اال ان اجلمه����ور دائما متواجد 
ومساند للفريق، وهذه الظاهرة 
ال توجد في اي ناد باس����تثناء 
العربي واحلفاوة التي وجدتها 
من اجلماهير واالدارة العرباوية 
وزمالئي الالعبني دفعتني لبذل 
قصارى جهدي مع الفريق واعتبر 
نفس����ي عرباويا وامتنى اعادة 
البسمة والبطوالت للجماهير.

مرمي اخلالدي: أغلب 
الالعبني املغاربة يفضلون 

االحتراف في أوروبا 
وخصوصا فرنسا فهل 
سبق لك احلصول على 

عروض أوروبية؟
٭ كنت قريب����ا من التعاقد مع 
اندية فرايبورغ االملاني وكالياري 
االيطال����ي وارو السويس����ري 
ومرسيليا الفرنسي لكن لم يكتب 
لي التوفيق في هذه التعاقدات، 
وعندما كنت مع ناشئي الوداد 
البيضاوي املغربي جاءتي عرض 
لالنضمام ملرسيليا واحلصول 
على اجلنس����ية الفرنسية لكن 
عائلتي رفضت ذلك، واحلمد هلل 
أنا راض مبسيرتي االحترافية 
في تونس وليبيا وُعمان الكويت 
وغير ن����ادم عل����ى اي جتربة 
ومازالت لدي عروض لالحتراف 

في اوروبا حتى اآلن.
شيخة اخلالدي: توقيعك 

كتب: أحمد حسين

اجليالني متحدثا خالل اللقاء

احملترف املغربي عبداملجيد اجليالني يتألق مع العربي

اجليالني يشكو عنف املنافسني والدماء تسيل منه

أتشرف بحمل شارة القيادة.. 
وأدين بالفضل للكاظمي والالعبني 

واجلمهور العرباوي الوفي

هدفي الفوز بكأس األمير وكأس 
ولي العهد لتعويض اجلماهير 

اإلخفاق في الدوري

رفضت احلصول على اجلنسية 
الفرنسية.. وأندية فرايبورغ 

ومرسيليا وكالياري كانت 
تسعى للتعاقد معي

اجليالني يرد على أسئلة القراء  )حسن حسيني(

اجليالني مع الزمالء في القسم الرياضي

لم أهاجم القادسية 
أبداً.. وما نشر 

»فبركة« إعالمية 
وأحترم »األصفر« 

وجماهيره
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والتألق واألهداف 
املتعددة.. وسؤالي لك ما 

سبب تراجع نتائج العربي 
ومن يتحمل املسؤولية: 

الالعبون أم اإلدارة؟
٭ أي ناد كبير يتعرض لكبوة 
وأحيانا لغياب احلظ والتوفيق، 
وخالل فترة تواجدي القصيرة 
بذلت جهدا كبيرا من أجل قيادة 
العربي لتحقي����ق االنتصارات 
ولك����ن أحيانا كن����ا نتعرض 
لع����دم التوفيق وأحيانا للظلم 
من احل����كام، واجلميع يتحمل 
مس����ؤولية تراج����ع النتائ����ج 
وحريصون على تطوير املستوى 
والتألق لتحقيق مركز متقدم في 
الدوري واملنافس����ة على الفوز 
بكأس األمير وكأس ولي العهد 

خالل الفترة املقبلة.

صفية مهدي: جنح 
الالعبون املغاربة في ترك 
بصمة كبيرة في املالعب 
اخلليجية وحققوا نتائج 

رائعة وكانوا أفضل 
احملترفني.. وسؤالي عن 

سر تألق الالعبني املغاربة 
في اخلليج؟

٭ يجب في البداية أن أش���كر 
الذين تركوا  الالعبني املغاربة 
بصم���ة ناجحة وكان���وا أبرز 
األسباب في اس���تقدام العبني 
ج���دد الس���تكمال مس���يرتهم 
الناجحة، والسر يكمن في أن 
الالعب املغربي يلعب بإخالص 
كبير ويجب ان يثبت نفس���ه 
ويؤك���د جدارته، كما انه يلقى 
حفاوة كبي���رة من اخلليجيني 
مما يؤدي ال���ى تأقلمه وتألقه 

بسرعة كبيرة.

خالد الشمري: رغم 
تألقك مع أندية الوداد 

البيضاوي وسبورتينغ 
ساال والفتح الرباطي 

وجتارب احترافك 
اخلارجية مع شبيبة 

القيروان واألوملبي الباجي 
التونسي وظفار الُعماني 
واألوملبي والنصر الليبي 
وأخيرا مع النادي العربي 
إال انك بعيد عن املنتخب 

املغربي ولم تنضم ألسود 
األطلسي منذ عام 2004 

فما سبب ذلك؟
٭ متثيل املنتخب املغربي شرف 
كبي����ر ولكن حدث ع����ام 2004 
عندما كنت العبا مع نادي الفتح 
الرباطي املغربي خالفا مع مدرب 
أسود األطلسي بادو الزاكي، حيث 
عبرت عن وجه����ة نظري بأنه 
يجب ضم أبرز الالعبني احملليني 
للمنتخب واالستعانة ببعض 
احملترفني لتحقي����ق التجانس 
واالستفادة من البطوالت احمللية 
ولكن الزاكي استعان بتشكيلة 
أغلبها من احملترفني مما أدى الى 
س����وء نتائج املنتخب والفشل 
العالم وعدم  التأهل لكأس  في 
التأهل لكأس أفريقيا 2010 في 
أنغوال، وأثبت����ت األيام صحة 
وجه����ة نظري حيث يخش����ى 
أنفس����هم وال  احملترفون على 
يلعبون بجدية جتنبا لإلصابات 
من أجل احملافظة على مصاحلهم 
الشخصية مع انديتهم األوروبية 
ومن هن����ا كان التراجع الكبير 
الذي شهدته الكرة املغربية ولو 

ولو اشتدت حدة املنافسة على 
البطوالت.

لطيفة العنزي: من أفضل 
محترف مغربي في 
املالعب األوروبية؟

أداء وتألق مبارك  ٭ يعجبني 
بوصوف����ة وحس����ني خرج����ه 
واعتبرهما أفضل العبني مغربيني 

في الوقت احلالي.

من أفضل 3 العبني و3 
محترفني؟

٭ فه���د العن���زي وخالد خلف 
الالعبني  ومحمد جراغ أفض���ل 
احمللي���ني، والكاميروني دانيال 
واملغربي عصام العدوة والبرازيلي 

روجيريو أفضل احملترفني.

جمانة الفضلي: من 
أفضل حارس مرمى في 

الدوري املمتاز؟
٭ حارس النصر محمد الصالل 
يقدم مستوى رائعا وأداء متميزا 

خالل املوسم احلالي.

ملن حتب أن توجه كلمة 
أخيرة ورسالة خاصة؟

٭ رس����الة خاص����ة للجمهور 
العرباوي الوفي حتمل كل احلب 
والتقدير جلهودهم ومساندتهم 
الدائمة ووع����د بالفوز ببطولة 
محلية لتعوي����ض اإلخفاقات 
السابقة، وكلمة أخيرة لوسائل 
اإلعالم تقديرا وامتنانا وشكرا 
املتميزة  جلهودهم وتغطيتهم 
ومس����اندتهم لي، واش����كر كل 
الشرفاء وأمتنى ان  اإلعالميني 

أكون عند حسن ظنهم دائما.

كان استعانوا بجهود الالعبني 
احملليني ألصبحت النتائج أفضل 

بكثير.

عرباوية وأفتخر: أمتنى 
لك التوفيق مع »الزعيم« 

العرباوي.. وسؤالي ما 
أصعب دوري لعبت 
له بعد أن سبقت لك 

املشاركة في البطوالت 
املغربية والتونسية 
والليبية والُعمانية؟

٭ أعتقد ان الدوري الكويتي هو 
األصعب في طريقة اللعب حيث 
أتعرض لرقابة لصيقة ومراقبة 
»م����ان تو مان« م����ن املدافعني 
حتى لو ذهبت أش����رب بجانب 
القوية والضرب  االلتحام����ات 
من وراء احلك����م وقد أتعرض 
لإليذاء أو اإلصابة بسبب تلك 
الرقاب����ة اللصيقة من املدافعني 
كما ان أرضيات املالعب سيئة 
وتؤثر على الالعبني ومهاراتهم 

الفردية.

ماذا حدث بينك وبني 
العب النصر احملترف 

الُعماني عصام فايل؟
٭ لألسف يوجد بعض الالعبني 
الذين يسيئون ألنديتهم بسبب 
اخلشونة الزائدة والعنف القوي 
وإيذاء اخلصم، وخالل مباراتنا 
أمام النصر، ق����ام عصام فايل 
بضربي بالكوع في وجهي من 
وراء احلك����م وتعرضت جلرح 
في ش����فتي ونزول دم من فمي 
له����ذا املوقف ألنه  وأنا حزين 
ينبغي على أي العب أن يتحلى 
باألخالق والروح الرياضية حتى 

لالنضمام للنادي العربي 
شهد مدا وجزرا، فهل 
كان انتقالك من نادي 

الدفاع احلسيني املغربي 
صعبا مقارنة بتجارب 

احترافك السابقة؟
٭ كانت لدي رغبة كبيرة في 
االنضمام للعربي ولعب رئيس 
النادي العربي جمال الكاظمي 
دورا كبيرا واتصاالت متعددة من 
أجل إجناح الصفقة، كما عانيت 
األمرين م���ن ترك نادي الدفاع 
احلس���يني لدرجة ان رئيس 
الن���ادي املغربي وأمني الس���ر 
متت إقالتهما بس���بب رحيلي، 
وقال عني مدرب النادي اجلديد 
الفرنسي اريك جريس انه من 
التخلي عن اجليالني  اجلنون 
حي���ث مازلت ه���داف الدوري 
املغربي حت���ى اآلن برصيد 7 

أهداف.

هل رشحت أي العب 
مغربي لرئيس النادي 

العربي لالنضمام للزعيم؟
٭ العربي لديه مسؤولون عن 
التعاقدات مع احملترفني ولديهم 
القدرة على عقد الصفقات ولم 
يطلب مني أحد ذلك وان دعت 
الض����رورة فأنا رهن إش����ارة 
الن����ادي العربي ولدي اكثر من 
العب موهوب يستحق االنضمام 
للعربي وقيادته للخروج من عنق 
الزجاجة واملنافسة بقوة على 
البطوالت احمللية واخلليجية.

قدساوية غالها طالل 
العامر: يعطيك العافية 
على املستوى الطيب 

العنزي وخلف وجراغ 
أفضل الالعبني.. 

ودانيال والعدوة 
وروجيريو 

أبرز احملترفني

أحلم بقيادة »الزعيم« 
الستعادة أمجاده  

وأمتنى أن أكون 
امتدادًا لتجربة 

بالغة الناجحة

ابتعادي عن »أسود األطلسي« 
بسبب نصيحتي 

للزاكي باالعتماد على 
احملليني أكثر 
من احملترفني

اجليالني يتطلع لقيادة »الزعيم« الستعادة أمجاده

صراع على الكرة بني مهاجم العربي عبداملجيد اجليالني ومدافع القادسية عامر املعتوق

ضيف ديوانية »األنباء« عبداملجيد اجليالني يتوسط الزمالء بالل غملوش ومبارك اخلالدي وإبراهيم مطر وأحمد حسني وعبدالعزيز جاسم ويحيى حميدان

اجليالني مراوغ رائع وهداف خطير

سوء احلظ وعدم التوفيق
وكثرة اإلصابات وراء 

تراجع نتائج العربي

فخور بثقة اإلدارة والالعبني 
واجلماهير العرباوية 

ولم أناقش مسألة 
جتديد عقدي بعد

سجلت 8 أهداف رغم أرضيات 
املالعب السيئة والرقابة

 اللصيقة من املدافعني

مسيرة حافلة باإلجنازات واألهداف

من املتصلني

البطاقة الشخصية

بدأ الالعب املغربي عبد املجيد الدين اجليالني مسيرته 
احلافلة باالجنازات واالهداف في صفوف الناشئني بنادي 

الوداد البيضاوي وتدرج فيه حتى وصل للفريق االول 
وعمره لم يتجاوز الـ 18 عاما وكانت اول مباراة ضد فريق 

احتاد العاصمة اجلزائري )0-1(.
ومنذ موسم 2000/1999 وحتى اآلن لعب لعدة اندية هي 
الوداد البيضاوي )2000/99/98( محققا املركز الثاني في 

الدوري ولقب كأس العرش املغربي ثم لعب لسبورتينغ ساال 
املغربي ملوسم ونصف موسم وكان هداف الفريق قبل ان 
ينتقل الى الفتح الرباطي املغربي )2004/2003( واحرز فيه 
لقب هداف كأس العرش املغربي واختير ضمن التشكيلة 

املثالية للموسم ثم انتقل لشبيبة القيروان التونسي 
)2006/2005( قبل ان ينتقل لالوملبي الباجي التونسي 

لنصف موسم، ثم ظفار العماني في نفس املوسم واحرز 
لقب هداف الفريق واملركز الثالث في الدوري العماني وكأس 

االحتاد اآلسيوي.
وبعدها انتقل لالوملبي الليبي )2007-2008( وكان هداف 

الفريق حيث احرز 13 هدفا في الدوري وهدفني في الكأس 
ثم انتقل الى النصر الليبي )2009/2008( وكان ثاني هدافي 

الفريق برصيد 9 اهداف قبل ان يعود للدفاع احلسيني 
املغربي حيث لعب وكان هداف الفريق حتى انتقاله للعربي 

مطلع يناير املاضي. 
وعلى املستوى الدولي وفي سنة 2004 اختاره املدرب بادو 

الزاكي للمنتخب املغربي الذي يستعد لنهائيات كأس افريقيا 
في تونس عندما كان العبا مع الفتح الرباطي لكنه فوجئ 

باستبعاده ليمتنع بعدها عن االلتحاق باملنتخب املغربي رغم 
مطالبات الصحافة واالعالم بعودته.

عرباويــة مـوت، عاشقـة الـزعيم، قدساوية عازمية، 
مشاري املطيـري، سعـد الرشيـدي، عاشق اجليالني، 

عرباوية لالبد، مرمي اخلالدي، قدساويــة غالهــا طالل 
العامر، صفية مهدي، عرباوية وافتخر، لطيفة العنــزي، 

جمانة الفضلي، شيخة اخلالدي، خالد الشمري وعبدالعزيز 
راشد.

االسم: عبداملجيد الدين اجليالني
تاريخ امليالد: 17 أبريل 1979

احلالة االجتماعية: متزوج
املهنة: العب كرة قدم محترف

السكن: بنيد القار

مازلت هداف الدوري 
املغربي.. وأعتز 

بتجارب احترافي 
في تونس 

وليبيا وُعمان

ولدي 7 عروض احتراف من اإلمارات والسعودية واملغرب


