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أش� � � � � � � � � � � � � � � � � ��اد ب� � � � � � � � ��دع� � � � � � � � ��م ال � � � � � � � � � � �غ� � � � � � � � � � ��امن واجل� � � � � � � � � � � � �ب�� � � � � � � � � � � ��ري وف� � � � � � �ل� � � � � � �ي� � � � � � �ط � � � � � ��ح خل� � � � � � � � ��دم� � � � � � � � ��ة ال � � � � � � ��ري � � � � � � ��اض � � � � � � ��ة

ع �ل��ي اخل� ��راف� ��ي :ع�ل�اق ��ة ص ��داق ��ة وط� �ي ��دة ب�ي�ن ال� �ف ��ارس واخل �ي��ل
ال�ف��ار���س الكويتي البطل علي اخل ��رايف حقق الكثري من
الأل�ق��اب حمليا وعربيا ودول�ي��ا حتى �أ�صبح ا�سمه معروفا
كواحد من �أف�ضل الفر�سان العامليني.
�أ��ش��اد ف��ار���س الكويت الأول بالدعم الكبري ال��ذي يقدمه
رئي�س جمل�س الأم��ة م��رزوق ال�غ��امن ،ووزي��ر الإع�ل�ام وزير
ال��دول��ة ل �� �ش ��ؤون ال���ش�ب��اب حم�م��د ن��ا��صر اجل �ب�ري ،ومدير
عام الهيئة العامة للريا�ضة الدكتور حمود فليطح ،خلدمة
الريا�ضة الكويتية ،والعمل على رفع الإيقاف الدويل ،من �أجل
ال�سماح بامل�شاركات اخلارجية حتت علم دولة الكويت.
و�أ�ضاف�« :أتقدم بال�شكر �إىل عائلتي على دعمهم يل ،حتى
متكنت من الو�صول �إىل هذا امل�ستوى ،و�أنه يتطلع �إىل زيادة
املناف�سة يف املو�سم املقبل ،و�أن ت�صل ارتفاعات احلواجز �إىل
�أكرث من � 140سم».
وبي �أن نادي الكويت للفرو�سية ،الذي مت �إ�شهاره منذ عام
نّ
تقريبا ،برئا�سة جا�سم اخلرايف ،جنح جنومه يف تقدمي �أف�ضل
النتائج يف البطوالت املحلية ،وكانت ال�صدارة لهم مع ختام
املو�سم ،م�شريا �إىل �أنه ي�ستعد للم�شاركة يف البطولة الآ�سيوية
خالل �شهر �أغ�سط�س املقبل ،وبطولة العامل يف �سبتمرب.
كان مدير عام نادي ال�صيد والفرو�سية ،م�سعود جوهر
حيات� ،أق��ام حفال لتكرمي فار�س املو�سم الريا�ضي 2017
 ،2018وباقي الفر�سان املميزين يف مقر النادي.
الفار�س علي اخل��رايف يتحدث يف احل��وار التايل وفقا ملجلة
«الدانة»:
] حدثنا عن اجنازاتك خالل املو�سم 2015-2016؟
ـ احلمدهلل حققت نتائج متميزة يف مو�سم /2015
 2016يف البطوالت الدولية يف فرن�سا وهولندا وقطر
وحققت املراكز الأوىل وح�صدت جمموعة من امليداليات
 16ذهبية و 5ف�ضية وبرونزية.
] �إذن نقول لك �ألف مربوك و�إن �شاءاهلل تت�ضاعف هذه
الإجنازات دون توقف؟
ـ ب�إذن اهلل نحن نعمل وجنتهد ون�سعى من �أجل حتقيق
الإجنازات تلو الأخرى ب�إ�سم الكويت ،فاليوم �أنا فار�س
حمرتف لكن عندما �أخو�ض اي بطولة يف الفرو�سية ال
�أمثل نف�سي او النادي الذي �أنتمي له امنا ي�شار يل على
�أنني فار�س كويتي.
] دعنا نعود �إىل البداية؟
ـ ب��د�أت م�شواري يف عامل الفرو�سية منذ عام 1997
وت�ألقت يف ريا�ضة قفز احلواجز خ�صو�صا انني �أنتمي �إىل
عائلة لها باع طويل يف جمال ريا�ضة الفرو�سية ،فهواية
الفرو�سية تعترب بالن�سبة يل احرتاف وبيزن�س.

جن� �ت� �ه ��د ون � �س � �ع� ��ى م�� ��ن أج� ��ل
حت � �ق � �ي� ��ق اإلجن � � � � � � � � ��ازات ت��ل��و
األخ� � � � � ��رى ب � ��اس � ��م ال� �ك���وي���ت
أن��ت��م��ي إل � ��ى ع��ائ��ل��ة ل��ه��ا ب��اع
طويل ف��ي ري��اض��ة الفروسية
ري��اض��ة ال�ف��روس�ي��ة الوحيدة
ال� � �ت � ��ي ال مي � �ك� ��ن ال� �ت� �م� �ي� �ي ��ز
ف� �ي� �ه ��ا ب �ي��ن ال � ��رج � ��ل وامل� � � ��رأة

علي اخل��رايف يحرز ميداليتني ذهبية و�أخ��رى
برونزية يف بطولة كولنبريخ الدولية

] كانت لك الكثري من امل�شاركات العربية والدولية
هل تعرفنا عليها؟
ـ �شاركت يف املحافل الدولية ممثال لدولة الكويت
منذ عام  2002ومتكنت من احل�صول على العديد من
الألقاب وامليداليات الذهبية والف�ضية والربونزية يف دولة
الإم��ارات العربيه املتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين
بالإ�ضافه �إىل البطوالت الدولية التي �أقيمت يف �أوروب��ا
وبع�ض الدول العربية.
] من �أهم امل�شاركات التي حظيت ب�إهتمام �إعالمي
بطولة دورة الأل��ع��اب الآ�سيوية التي اقيمت يف عام

2014؟
ـ فعال فقد كنت وما زلت الفار�س الكويتي الوحيد الذي
�شارك يف هذه البطولة التي �أقيمت يف مدينة ان�شيون يف
كوريا اجلنوبية ،واحلمدهلل ابليت بالء ح�سنا ب�شهادة
اجلميع وكان يل �رشف الت�أهل للنهائيات.
] لو �س�ألتك عن م�ستوى الفر�سان الكويتيني يف
ريا�ضة الفرو�سية والقفز على احلواجز؟
ـ الكويت فيها جمموعة كبرية من الفر�سان اجليدين
�سواء من الهواة �أو املحرتفني وهم �أ�صحاب �أرقام والقاب
جيدة ،نلتقي دوما ونتبادل وجهات النظر ،اليوم �أ�شفق

على الهواة الذين يبحثون عن فر�ص حقيقية لالحرتافية
لكنهم ي�صطدمون بالواقع املعا�ش والتجاهل وغياب
االهتمام بالريا�ضة.
] حتدثت قبل قليل عن احرتافيتك هل الأمر يتعلق
بالرعايات؟
ـ بالت�أكيد واحلمدهلل ما تزال احدى �رشكات االت�صاالت
تتكفل برعايتي منذ خم�س �سنوات وكذلك انتمائي �إىل
مركز الكويت للفرو�سية فاملعوقات التي تواجهني ال بد
�أن جند لها حلوال.
] على �أي �أ�سا�س ت�شارك يف البطوالت العربية

والدولية وه��ل الأم��ر يتوقف على الفار�س الرجل �أم
الفار�سة الأنثى؟
ـ يتوقف ذلك على ح�سب ت�صنيف البطولة عامليا ،وهو
ما يدفعني �إىل التح�ضري لها ب�شكل جيد من حيث اختيار
اخليل املنا�سب للم�شاركة واملدرب .فريا�ضة الفرو�سية
هي الوحيدة التي ال ميكن التمييز بني الفر�سان رجل
كان �أم �أنثى ،فامل�س�ألة تتوقف باحرتافية وخربة وكفاءة
الفار�س نف�سه و�أي�ضا اختيار اجلياد املنا�سبة للبطولة.
] ر�أيتك تقبل �أحد اجلياد وك�أنك توحي بوجود عالقة
حميمية تربطك به؟
ـ فعال توجد عالقة �صداقة وطيدة بني الفار�س واخليل،
وهناك لغة تفاهم وم�شاعر م�شرتكة وا�شتياق� ،إىل درجة
توجد ح��االت واقعية جلياد تعترب م�صنفة عامليا مل
حتقق النتائج املرجوة منها ب�سبب تبديل الفار�س التي
اعتادت عليه وتربطه بها عالقة قدمية.
] على ذكر اجلياد والبطوالت �أيهما الأف�ضل اجلياد
العربية �أم الأجنبية؟
ـ يف ريا�ضة القفز على احل��واج��ز ا�شتهرت اجلياد
الإنكليزية والأوربية ب�شكل كبري وهي متتلك ر�صيدا ال
ب�أ�س به من االلقاب والأرقام اجليدة.
] م��ا املوا�صفات املطلوبة يف ف��ار���س ريا�ضة قفز
احلواجز؟
ـ اللياقة البدنية والوزن املنا�سب واحل�صان اجليد.

ع � � � � �ص� � � � ��ام احل� � � � � �ض� � � � � ��ري أك � � � � �ب� � � � ��ر ع � � � �م� � � � ً�را
م � � � � ��ن  3م � � � � ��درب� � �ي � ��ن ف � � � � ��ي امل � � � ��ون � � � ��دي � � � ��ال

رامو�س

�سيكون احلار�س امل�رصي ع�صام احل�رضي ( 45عاما)
�أك�بر الع��ب يف بطولة ك�أ�س العامل القادمة ،فيما �سيظهر
املك�سيكي ماركيز مع منتخب ب�لاده للمرة اخلام�سة يف
املونديال.
ويكرب احل�رضي جميع الالعبني ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يفوق
مدربي ال�سنغال و�رصبيا وبلجيكا عمرا ،بينما يعترب
الأوروغوياين �أو�سكار تاباريز �أكرب مدرب يف البطولة بعدما
جتاوز ال�سبعني.

�أما �أ�صغر العب عمرا باملناف�سات ف�سيكون الأ�سرتايل دانييل
�أرزاين ( 19عاما و� 5أ�شهر) ،وبالنظر جلميع العبي البطولة
احلالية ف�إن املعدل العمري ي�صل �إىل ت�سعة وع�رشين عاما،
وهو الأكرب يف تاريخ امل�سابقة املمتد منذ  88عاما.
�أكرث الأندية ظهورا يف البطولة �سيكون مان�ش�سرت �سيتي،
حيث ميثله  16العبا ،يليه ريال مدريد بـ 15وبر�شلونة بـ14
العبا ،لكن الأخ�ير يتميز ب���أن العبيه موزعون على جميع
املجموعات الثماين.

ض� �ح� �ي ��ة ج � ��دي � ��دة ل � ��رام � ��وس  ..م��ودري �ت��ش ل �ن �ي �م��ار :ري� ��ال م ��دري ��د ف ��ي انتظارك
زم�ي��ل ص�ل�اح أص�ي��ب ب �ـ «ارجت ��اج»
�أ�صيب حار�س مرمى ليفربول الإجنليزي ،الأمل��اين لوري�س كاريو�س
بارجتاج يف الدماغ يف املباراة النهائية لدوري �أبطال �أوروب��ا يف كرة القدم،
بح�سب طبيبني يف مدينة بو�سطن الأمريكية �أجريا له فحو�صا.
وارتكب كاريو�س هفوتني قاتلتني يف املباراة �ساهمتا يف ت�سجيل ريال
هدفني من �أهدافه الثالثة ،علما �أنه فاز يف املباراة بنتيجة  3-1و�أحرز لقب
دوري الأبطال للمرة الثالثة تواليا� .إال �أن احلار�س الأملاين الذي بكى يف نهاية
املباراة واعتذر من امل�شجعني� ،شكا قبل دقائق من ارتكابه اخلط�أ الأول ،من
تعر�ضه ل�رضبة بالكوع من قائد ريال �سريجيو رامو�س.
و�أظهرت اللقطات ح�صول االحتكاك ،من دون �أن يحت�سب احلكم خط�أ على
الإ�سباين امللقب بـ «اجلزار».
ويف بيان م�شرتك� ،أفاد الطبيبان رو�س زافونت ولينور هريجيه �أن كاريو�س
خ�ضع ملعاينة �شاملة يف م�ست�شفى ما�سات�شو�ست�س العام يف  31مايو� ،أي بعد
خم�سة �أيام من النهائي الذي �أقيم يف العا�صمة الأوكرانية كييف.
و�أ�ضاف الطبيبان �أن الفحو�ص �أدت �إىل «اال�ستنتاج ب�أن ال�سيد كاريو�س
تعر�ض الرجتاج خالل مباراة  26مايو» ،ملمحني �إىل �أن ذلك قد يكون قد �أثر
على �أدائه ودفعه �إىل ارتكاب اخلط�أين.
وتابعا «خالل عملية تقييم ال�سيد كاريو�س ،كانت العوار�ض الأ�سا�سية
والإ���ش��ارات املو�ضعية تظهر �أن��ه عانى من اختالل يف الوظائف الب�رصية
املكانية» ،وهي القدرة على حتليل املعطيات الب�رصية حول �أماكن تواجد
الأ�شياء يف امل�ساحة املحيطة بال�شخ�ص.
وارتكب كاريو�س اخلط�أ الأول يف مطلع ال�شوط الثاين ،بعد نحو دقيقتني
من ال�شكوى بحق كوع رامو�س ،عندما قام بتمرير الكرة بيده دون التنبه
�إىل وجود مهاجم ريال مدريد الفرن�سي كرمي بنزمية على مقربة منه ومتكن
الأخري من قطع م�سار الكرة برجله وحتويلها �إىل املرمى اخلايل.
�أما اخلط�أ الثاين فكان يف الت�صدي لت�سديدة بعيدة من الويلزي غاريث بيل،
بدت �أنها يف متناول كاريو�س ،قبل �أن ترتد من يديه �إىل داخل ال�شباك ،معلنة
ت�سجيل ريال الهدف الثالث.
واعترب الطبيبان �أن االختالالت الوظيفية لدى كاريو�س جراء تعر�ضه
لالرجتاج «قد ت�ؤثر على الأداء» ،م�ؤكدين �أن احلار�س البالغ من العمر 24
عاما يتعافى ب�شكل «كبري وثابت» منذ �إ�صابته باالرجتاج.

نيمار يحاول املرور بالكرة

�شجع لوكا مودريت�ش الع��ب و�سط ري��ال مدريد
املهاجم نيمار على االن�ضمام لفريقه املتوج م�ؤخرا بلقب
دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوايل
وذل��ك بعدما تبادال القم�صان عقب مباراة ودي��ة بني
كرواتيا والربازيل.
وعاد نيمار مهاجم باري�س �سان جريمان للعب لأول
مرة بعد فرتة �إ�صابة طويلة وهز ال�شباك خالل فوز
الربازيل 2-0يف ا�ستاد �أنفيلد بعدما راوغ اثنني من
مدافعي كرواتيا و�سدد بقوة يف ال�شباك.
ون�رش االحتاد الربازيلي للعبة عرب تويرت فيديو يظهر
نيمار ،املنتقل من بر�شلونة الغرمي الأزيل لريال مدريد �إىل
�سان جريمان يف �صفقة قيا�سية بلغت  222مليون يورو
وهو يتبادل القمي�ص مع مودريت�ش ووقع كالهما على
قمي�ص الآخر.
وو���س��ط تكهنات بانتقال نيمار �إىل ري��ال �شوهد

مودريت�ش بو�ضوح وهو يقول للمهاجم الربازيلي «نحن
يف انتظارك» وتبادال ال�ضحكات.
وذكرت �صحيفة ماركا اال�سبانية ال�شهر املا�ضي �أن
والد نيمار ووكيل �أعماله �أبلغ �سان جريمان ب�أن جنله
يود الرحيل ب�شكل ف��وري و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أنه
التقى مب�س�ؤولني من ريال مدريد يف باري�س يف دي�سمرب
املا�ضي.
و�أقر فلورنتينو برييز رئي�س ريال مدريد ب�أن ناديه
ح��اول التعاقد مع نيمار قبل ان�ضمامه �إىل بر�شلونة
يف  2013وج��دد رغبته يف اح�ضار نيمار �إىل العا�صمة
اال�سبانية.
و�أحرز نيمار  28هدفا و�صنع  16يف 30مباراة بجميع
امل�سابقات يف مو�سمه الأول مع �سان جريمان بطل فرن�سا
قبل �أن يتعر�ض لإ�صابة قوية يف الكاحل والقدم يف 25
فرباير املا�ضي.

ع�صام احل�رضي

