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العب منتخب الشباب

معاونة العميد يف كلية التربية للبنات:

رافد ابراهيم :مازالت فرصتي ضئيلة مع الصقور!

املدى /احمد رحيم نعمة

ضم فـريق القـوة اجلويـة لهذا املـوسم
مجموعة كبيـرة من الالعبني الشباب
الـذين قـدمـوا مـستـويـات مـتميـزة من
خالل مـشـاركـتهم اجلـادة واملـثمـرة يف
مـب ــاري ــات ال ــدوري املـنـتهـي بـنــسخـته
االولى.
ومن بني ابرز الالعبني الشباب الذين
صـوبـت اليهـم االنظـار العب منـتخب
شبــاب العـراق رافـد ابـراهـيم صــاحب
االمكـانيـة الفنيـة واملهاريـة العالـية اذ
ان هــذا الالعب نـشـأ وتـرعـرع يف عـش
الـصقــور بعــد ان مثـل جمـيع الـفئــات
العـمـ ــريـ ــة يف اجلـ ــويـ ــة حتـت اشـ ــراف
مـدربني لهـم باع طـويل يف مجـال كرة
القدم.
اال أن رافـد ابراهيم ظل طـوال الفترة
املنصرمـة حبيسـ ًا ملصطبـة االحتياط
واع ـت ـمـ ـ ــد عل ــيه امل ـ ــدرب ـ ــون س ـ ــواء يف
املـ ـنـ ـتـخ ــب او اجلـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة يف االوقـ ـ ـ ــات
ال نـ ــاجحـ ـ ًا
احل ــرج ــة حـت ــى ع ــد بـ ــدي ً

الس ـي ـم ـ ـ ــا انـه ش ـ ـ ــارك يف ال ـ ـ ــدق ـ ـ ــائـق
االخيرة جلميع املباريات واستطاع ان
يقلب بعض النتائج.
عـن مشـواره مع فـريقه القـوة اجلـويـة
ومشاركـته الفقيره مع منتخب شباب
العـراق يف التصـفيات االخيـرة التقته
(املدى الرياضي).
*س ــمع ـن ـ ــا ب ـ ــانـك ك ـن ــت عل ـ ــى وشـك
االلتحاق بناد جماهيري؟
انــا أبن اجلــويــة ولن انـتقل الــى نــا ٍدآخـ ــر مهـم ــا ك ــانـت االغـ ــراءات وله ــذا
النــادي فـضل كـبيــر علـي فق ــد مثـلت
جـمــيع فـ ــرق الفـئـ ــات العـمـ ــريـ ــة فــيه
ابتدا ًء من البـراعم فاالشبال ومن ثم
ال ـن ـ ــاش ـئــني ف ـ ــال ـ ـش ـب ـ ــاب واخ ـي ـ ــر ًا مت
اسـتدعـائي الـى اخلط االول فـيه وقد
ش ـ ــاركـت فـيـه بعــض مـب ـ ــاري ـ ــات ه ـ ــذا
امل ـ ـ ــوســم وعــن ط ـ ـ ــريـق اجل ـ ـ ــوي ـ ـ ــة مت
استدعائي الى منتخب ناشئة العراق
عـنــدمــا كــان املــدرب ص ــالح راضـي يف
مـ ـ ـ ــوس ــم  2004-2003وحـ ـ ـ ــالـ ـي ـ ـ ـ ـ ًا مـع
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منتخب شبـاب العراق وقـد شاركت يف
الـتــصفـيــات الـتـي ت ــأهلـنــا فـيهــا الــى
نهــائـيــات اسـيــا حتـت اشــراف املــديــر
الفـني عبـد االله عبــد احلميــد وغني
شهـ ــد اذ ان الق ــوة اجل ــويـ ــة له فــضل
كبير على مسيرتي الكروية.
*يف اغلــب م ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات اجلـ ـ ــويـ ـ ــة لــم
نـشاهـدك ضمن التـشكيلـة االساسـية
فما هو السبب؟
امل ـ ـ ــرحلـ ـ ــة االولـ ـ ــى مــن الـ ـ ــدوري لــماش ــارك مع الف ــريق ب ـسـبـب االصــابــة
التـي حلقت بي واجلـستني فـترة غـير
قـصـيـ ــرة وذلك اثـن ــاء اداء ال ــوح ــدات
الـتــدريـبـيــة ملـنـتخـب ال ـشـبــاب اال انـي
متـاثـلت للـشفـاء يف املــرحلــة الثــانيـة
وقـ ــد شـ ــاركــت مع اجلـ ــوي ـ ــة يف بعــض
املبـاريات حيث كـان املدرب صبـاح عبد
اجلليل يزج بي يف الشوط الثاني من
املبـاراة فكنت الـبديل الـناجح بـشهادة
اجل ـ ـم ـ ـيـع ،اذ انـ ــي وح ـ ـتـ ـ ـ ـ ــى االن لـ ــم
احصل علـى فرصـتي كاملـة يف اللعب

منـذ بـدايــة املبــاراة امتنــى ان إشتـرك
كالعــب اسـ ـ ــاســي لـكــي أفـ ــصح ع ـمـ ـ ــا
بداخلي خالل فترة املباراة القادمة.
ال ن ـ ـ ــاجحـ ـ ـ ـ ًا مع
*لـك ـنـك ك ـنــت ب ـ ـ ــدي ً
منتخب الشباب ايضاً؟
مع مـنــتخـب الـ ـشـبـ ــاب كـنـت العـب ـ ـ ًااســاسيـ ًا لـفتـرة طــويلــة اثنـاء خـوض
الفـ ــريـق للـمـبـ ــاريـ ــات يف املعـ ـسـكـ ــرات
اخلــارجيــة التـي اقيـمت اال أن املـدرب
وح ـسـب قـن ــاعــته وضعـنـي كـب ــديل يف
امل ـب ـ ــاري ـ ــات ال ـتــي خ ـض ـن ـ ــاه ـ ــا ض ـمــن
التـصـفيــات والـتي تــأهـلنــا فـيهــا بعــد
فوزنا على لبنان والكويت.
*وهل حصلت على فرصتك؟
حتـى هـذه الـلحظـة لم احـصل علـىفرصتي كاملة اذ لم اشترك يف مباراة
ك ـ ــامل ـ ــة وال اع ـ ــرف الـ ـسـبـب يف ع ـ ــدم
اشـراكي رغم جاهزيتي وقابليتي على
خــوض مبـاراة كـاملــة رغم انـي احتـرم
مايفكر به املدرب سواء مدرب اجلوية
او م ـن ــتخــب الـ ـ ـش ـب ـ ـ ــاب ..صح ــيح ان

هناك اكـثر من العب كبيـر يف اجلوية
ولـكن االداء هــو الــذي يحـكم فــالــذي
يـنتج ويعطـي داخل امللعب اعتقـد هو
الالعب الـذي يسـتحق اللعب للـنادي
او مع م ـن ــتخــب ال ـ ـش ـبـ ـ ــاب .مع ذلـك
ال ناجحاً.
املدربون اعتبروني بدي ً
*وم ــاذا تتــوقـع للجــويــة مع مـشــواره
االسيوي؟
فـريـقنـا يـضم مـجمـوعــة جيــدة منالالع ـب ــني اصحـ ـ ــاب اخل ـبـ ـ ــرة زائـ ـ ــد ًا
العنـاصـر الـشبـابيـة وفيه مـدرب كبيـر
ميـتلك عـقليـة تـدريـبيـة فـذة صـحيح
ان مجـم ــوعـتـن ــا ت ـضـم ف ــرقـ ـ ًا ق ــوي ــة
اسـتعــدت اسـتعــداد ًا جـي ــد ًا لكـن هــذا
اليع ـنــي ان ـنـ ـ ــا س ـنـكـ ـ ــون مـك ــملــني يف
الـب ـط ــول ــة ات ــوقـع ان يق ــدم فـ ــريقـن ــا
عرضـ ًا طيـب ًا يف هـذه البطـولة املهـمة،
ال العـ ــربـي
فف ـ ــرق مجـمـ ــوعـتـنـ ــا مـثـ ً
الكــويـتي قــام بــالــدخــول يف معــسكــر
تـدريبـي منـذ فتـرة ليـست بـالقـصيـره
لـكـن واحلـمـ ــد هلل متـكـنـ ــا مــن الفـ ــوز
علـيه يف ملعبه وامـام جمهـوره ونفس
احلـال بالـنسبـة للفرق االخـرى حيث
دخلـت اكـثـ ــر مــن معـ ـسـكـ ــر تـ ــدريـبـي
عكــس فـ ــريقـن ــا ال ــذي لـم يـ ــدخل اي
معـسكـر يـذكــر وكنــا علــى امل دخـول
مع ـ ـسـكـ ـ ــر تـ ـ ــدري ـبــي يف االردن ولـكــن
بـسـبب الـظـرف الـصـعب الـذي مــر به
البلـد الـغي املعـسكــر التـدريـبي .علـى
العمـوم مهـمتنــا يف السـوبـر االسيـوي
ستكـون صعبـة اال اننـا سنقـدم كل مـا
يف ــرح اجلـمهـ ــور الع ــراقـي مـن خالل
امل ـسـتــوى الــرفـيع الــذي سـنق ــدمه يف
البطولة.
*وماذا تطمح؟
ان اكــون العـب ـ ًا اســاسـيـ ـ ًا يف الف ــريقواملنتخـب الشبابي واعطـائي الفرصة
الـكـ ـ ــاملـ ـ ــة يف الـلعــب شـ ـ ــوطــني لـكــي
افصح عما بداخلي.
*العب تتمنى الوصول الى مستواه؟
الالعب الدولي ليث حسني.*العبون تتوقع لهم البروز؟
عـق ـ ـيـل ح ـ ـ ـ ـسـ ــني واسـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة عـلـ ــيومـصطفـى كـرمي واحمـد ايـاد واتـوقع
ال كبير ًا على
لهؤالء الالعبني مسـتقب ً
الساحة الكروية.
*وماالذي يخطر يف بالك االن؟
ان اقــدم م ـسـتــوى طـيـب ـ ًا يف بـطــولــةال ـس ــوب ــر االسـي ــوي ــة ي ــرض ــى جـمـيع
احملبني.

نفتقر اىل القاعدة النسوية
بكرة اليد

حوار/كرمية كاظم السعدي
مت ق ـب ـ ـ ــوله ـ ـ ــا يف كل ـيـ ـ ــة ال ـتـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة
ا لـريــاضيـة يف قــسم األبـطــال لعـبت
اليد والسلة والـعاب القوى والتنس
وقــامـت بت ــدريب مـنتـخب ا جلــامعــة
ال تـكنــول ــوجيــة بك ــرة اليــد وفـضـلت
تــدريب الـرجــال علــى النـسـاء ملـا يف
اللعـب ــة مـن خ ـش ــون ــة وحتـت ــاج ال ــى
ق ــوة ،و لــم يقـت ـص ــر ت ــدريــبهـ ــا عل ــى
ا جل ــامع ــة الـتكـن ــول ــوجـي ــة بل دربـت
م ـن ــت خــب جـ ـ ــامعـ ـ ــة ب غـ ـ ــداد /كل ـي ـ ــة
التـربيـة ا لـريـاضيـة للـبنـات وعـملت
ا مـيـن ـ ـاً لل ـس ــر يف احت ــاد ال ــري ــاض ــة
الـنسـوية بـاللجنـة االوملبيـة وعملت
على تأسـيس اندية لـلفتاة يف عموم
ال عـ ــراق فـكـ ــانـت انـ ــديـ ــة  /ا ل ــسالم/
الزوراء /االعظميـة /الكاظمية /يف
بغ ـ ــداد اض ـ ــاف ـ ــة ا لـ ـ ــى مح ـ ــافـ ـظ ـ ــات
املـوصل /كـربالء /الـب صــرة /النجف
واحملــافـظــات االخــرى وســا هـمـت يف
تشكـيل احتاد ريـاضي نـسوي جـديد
بعـ ــد االحـ ــداث وبـ ــرئـ ــاسـ ــة د.اميـ ــان
ص ـب ــيح وقـ ـ ــد حل االحتـ ـ ــاد ب ـ ـس ـبــب
بعض املـشــاكل ثم قــررت ومجمـوعـة
مـن عـض ــوات ال ــري ــاض ــة الـن ـس ــوي ــة
تـشكـيل مجلـس ا ملـرأة احلـرة والـذي
لـم يقـتـصـ ــر عل ــى تـثقـيف ا لـن ـس ــاء
ري ــاضـي ـ ـاً بل اجـتـم ــاعـي ـ ـاً وثق ــافـيـ ـاً
وفـني ـا ً ألـتقـين ــا د.منــى س ــالم وكــان
احلـوار معهـا عن مـتاعـب االحتادات
النسوية وعن مجلس املرأة احلر.
* بــدأت مـبكــرة يف عــا لـم الــريــاضــة
وحـصلت علـى مـراكـز متقـدمـة لكن
اي ر قــم ق ـي ـ ــاســي ح ــصلــت علــيه يف
مراحلك الرياضية؟
حــصلـت عل ــى رقـم قـي ــاسـي ب ــرمـيالـ ـ ـثـقـل ح ـ ــني سـجـل ـ ــت (11م) ول ـ ــم
يسجل بعـدي مثله ولكن حبي لكرة
اليد جعلني انتقل منه الى اليد.
*وه ـ ـ ـ ــذا س ـ ـبـ ــب ا ن ـ ـت ــق ـ ـ ـ ــالــك الـ ـ ـ ـ ــى
ـ
التدريب؟
وق ـ ـ ـ ـ ــد جنـحـ ــت يف ـت ـ ـ ـ ـ ــدريـ ــب
اجـل ـاملـنتخب يف اجلـامعـة ا لـتكنـو لـوجيـة
ومـنتـخب جــامعــة بغ ــداد /الت ــربيــة
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـي ـ ـ ــة مل ـ ـ ــدة ثـالث س ـن ـ ـ ــوات
اس تـطـعنــا احــراز الفــوز يف بـطــوالت

اجلامعات.
وقــد ومت تــشكـيل املـن تـخب الــوطـني
لل ـن ـ ـسـ ـ ــاء عل ـ ــى ه ـ ــذا االس ـ ــاس بــني
عامي ()1980-1979
*وهـل ـك ـ ـ ـ ــان ـت ـ ـ ـ ــدريـ ـب ـك ــم م ــن قـ ـبـل
مدربني اجانب؟
نعـم دربـن ــا م ــدرب ــون مـن روم ــانـي ــاوبلغــاريــا وأسـتـطعـنــا احــراز املــركــز
الثـا لـث يف البـطـو لــة العــربيـة الـتي
جرت بتونس.
*وفكـرة تأسـيس مجلس املـرأة احلر
مـن أيـن جـ ــاءت ،وانـت كـنـت احـ ــدى
عضوات االحتاد الـنسوي يف اللجنة
االوملبية؟
بـع ـ ـ ــد م ـ ـ ــا حـل االحت ـ ـ ــاد م ــن قـ ـبـلاالوملـبي ــة فكــرن ــا بت ــأسيــس مجلـس
للمرأة يعنى بكل شؤونها وقد كانت
عل ـ ــى رأس هـ ـ ــذه الفـك ـ ــرة ال ـ ـس ـي ـ ــدة
نيـران الـسـامــرائي مـع ( )9عضـوات
فـقط ومبرور الـوقت اصبحن ()200
عضوة حالياً.
*وهل االهتمام بالرياضة فقط؟
هنـاك جلــان متخـصصــة للمـرأة /مـنه ــا ر ي ــاض ــة وشـب ــاب /الـثق ــافـي ــة
واالجتماعية /االيتام ودور الدولة/
صحافة.
*وهل اسـت ــطعـتــم حتقــيق شـيء يف
هذا اجمللس؟
كــا نـت الـبــذرة االول ــى لعـملـنــا هـيمشاركتنا بـالقاهرة يف مؤمتر رعاية
الطفولة العراقية.
*ننـتقل ا لــى ك ــرة اليــد كـيف ت ــرين
الـال عـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ــوم ،وهـل ف ـ ـيـهـ ــن
محكمات؟
لــديـنــا مـنــى طــالـب مـحكـمــة وقــدحكـمـت يف أي ــران ود .عـظـيـم ــة الـتـي
اختيرت افـضل العبة بلجنـة البورد
يف ايـران امــا الالعبــات فهنـاك عـدم
اق بــال ا لـبعـض علــى اللـعبــة بـسـبب
ظ ـ ــروف الــبل ـ ــد وب ـ ـس ـبــب خ ـ ـش ـ ــون ـ ــة
الـلع ـبـ ـ ــة ،ل ـ ـ ــذا نح ــن نف ــتقـ ـ ــر الـ ـ ــى
القاعدة النسوية بهذه اللعبة.
ونتـمنــى ان يكــون هنــاك وعي بهـذه
ـامل ـ ـ ـ ــرح ــل ـ ـ ـ ــة خلـلـق الع ـ ــب ـ ـ ـ ــات يف كـل
الــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضيــات وهــذا مــا نـسعــى
اليه.

