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حاوره/ : خالد ماطر :
أنجبــت الكرة اللحجيــة يف زمنها 
يشار  الذين  النجوم  الكثري من  الجميل 
إليهــم بالبنان إىل يومنــا هذا، ومن 
نجــوم الزمن الجميــل النجم الكابنت 
عارف محمد عيل هيكل، العب املنتخب 
الوطني الجنويب سابقا، و العب  أندية 
أعرق  أحد  الريايض،  والرشطة  الرشارة 

األندية يف الجنوب آنذاك. 
وليك نتعرف عليه أكرث كان لنا معه 
لقاء خــاص حاورناه ودردشــنا معه 

وخرجنا باآليت:
كابنت  بك  أهال وســهال  البداية  يف 

عارف هيكل. 
أهال بكم و نترشف بحضوركم. 

كابنت هل تسمح لنا أن ندردش معك 
ونأخذ قليال من وقتك الثمني؟

تفضل بكل رسور أخي خالد. 
وتعرف  تعرفنــا  ممكــن  كابــنت 

جمهورك من هو عارف هيكل؟ 
االسم: عارف محمد عيل هيكل.
تاريخ امليالد: 1964/10/15م. 

الحالة االجتامعية: متزوج و أب لـ 6 
أوالد )4 ذكور و 2 إناث(. 
العمل: وزارة الداخلية.

املستوى الدرايس: ثانوية عامة.
الســكن الحايل: لحج / الحوطة/ 

حارة وحيدة. 
املركز: وسط مهاجم. 

األندية التي لعبــت لها: الرشارة م/
لحج و الرشطة م/عدن. 

كيف كانت بدايتك مع كرة القدم؟ 
املدرسة   - الحارة  الرياضية:  بدايتي 
اللعب لفريق  - نادي الرشارة.  بــدأت 
الرشارة عام 79م حتى عام 83م ويف 
تلك الفرتة لعبت مع العبني كبار أمثال 
له  املغفور  و  البويري  الكباتن: عبدالله 
الله تعاىل زين صالح، و املغفور  بإذن 
الله تعاىل محمــد مكرد،و  له بــإذن 
ســاملني،  وعبدالنارص  حيدرة،  صالح 
األمري،  وعبدالحكيم  الزيــدي،  ونرص 
وفهد البعيس، وســالل خلق، وعارف 
الثعلبــي، وقد كنــت األصغر يف هذه 
اختياري  تم  عام 83م  املجموعة. ويف 
املشــارك يف كأس  الشــباب  ملنتخب 
فلسطني للشباب باملغرب، شاركت مع 
منتخب الشباب يف ذلك العام وأنا العب 

لنادي الرشارة. 
كابنت عارف أنت شاركت مع املنتخب 
الجنويب للشــباب باملغرب تحديدا يف 
بطولة كأس فلســطني للشــباب يف 
عــام83،  هل من املمكن أن تحدثنا عن 
مشاركتك هذه والتي تعترب األوىل لك؟ 

نعم تــم اســتدعايئ يف ذلك العام 
الجنويب  الوطنــي  املنتخب  لتمثيــل 
كأس  بطولة  يف  للمشــاركة  للشباب 
يف  أقيمت  التي  للشــباب  فلســطني 

كانت  وقــد  الوقت،  ذلــك  املغرب يف 
بالنســبة يل،  وناجحة  مفيدة  تجربة 
حيث شــاركت مع كوكبة من عاملقة 
كرة القــدم يف ذلك الوقت ومنهم عىل 
ســبيل الذكر الكباتن حسني صالح و 
طاهر باســعد وعادل ســعيد وجميل 
رشف ووليد إســامعيل وعيل موىس 
وأحمد مهدي األحمدي وشكري هاشم 
ومحمد حســن وإبراهيم عبدالرحمن 
وغريهــم من الالعبني الذي شــاركوا 
معنا ومل تســعفني ذاكــريت لذكرهم 

جميعا فليعذروين.
فنان  حافز مــادي ومعنوي مــن 
كبري لالعب ناشــئ يف بداية مشواره 
ذلك  عن  تحدثنــا  ممكــن  الريايض، 

الحافز املادي و املعنوي.
 فعال أســتاذ خالد حدث ذلك يل يف 

بداية مشواري الريايض، و تحديدا عند 
افتتاح ملعب سامل عيل باملعال يف بداية 
الثامنينات و كانت مباراة االفتتاح بني 
نادي الرشارة و نادي شمســان ،حيث 
لعبنــا مباراة افتتــاح امللعب و قد فاز 
واحد  بنتيجة  شمســان  نــادي  فيها 
تلك  لصفر و سجل هدف شمسان يف 
جميل  الكابنت  الكبــري  الالعب  املباراة 
سيف، و عند انتهاء املباراة ،كان هناك 
شخصية يف منصة الضيوف يشري إيل 
و يناديني فذهبت إليه و ســلم عيل و 
وضع يف يدي دينارا) عرشين شــلن 
( هذا املبلغ يف تلــك األيام كان كبريا 
جدا ، و عندما غادرنــا امللعب و نحن 
الكابنت  )الباص( ســألت  الحافلة  يف 
الشخص ؟ فقال  محمد مكرد من ذلك 
يل إنه الفنان الكبري محمد عبده زيدي 
و منــذ ذلك الحني و أنــا من املعجبني 
بهذا الفنان الكبري إىل يومنا هذا و أنا 
الزلت أستمع لفنه و أغانيه الله يرحمه 

و يغفر له.  
كابــنت شــاركت يف بطولة كأس 
فلسطني للشباب باملغرب و أنت ال زلت 

العبا لنادي الــرشارة أليس كذلك؟ بعد 
مشاركتك يف هذه  البطولة هل عدت و 
ناٍد  انتقلت إىل  أم  لنادي الرشارة  لعبت 

آخر؟ حدثنا عن ذلك.
 نعــم أســتاذي الفاضل شــاركت 
بكأس  الجنويب  الشــباب  مع منتخب 
العبا  وأنا  باملغرب  للشــباب  فلسطني 
التي كنت  الفــرتة  الرشارة. يف  لنادي 
الشــباب  منتخب  مع  فيهــا  متواجد 
باملغرب، كانت تــدار اتفاقية بني إدارة 
نادي الــرشارة و ممثل اتحاد الرشطة 
األســتاذ و األب صالح الشعميل، الذي 
كان وقتها يعمل مديرا للعالقات العامة 
يف وزارة الداخليــة وبوجــود اإلدارة 
الواعية يف تلك الفرتة تم االتفاق، وعند 
عوديت مــن املنتخب تم الجلوس معي 
من قبل إدارة الرشارة و تم إخباري بذلك 
االتفاق الــذي تم التوصل إليه بأنه منذ 
بداية املوســم القادم 83م_84م ستبدأ 
مشــوارك الريايض مع اتحاد الرشطة 
)نادي الرشطة( وفعال يف ذلك املوسم 
بدأت مشــواري مع نــادي الرشطة، 
مبوجب االتفــاق املربم بني إدارة نادي 

الرشارة .

األمناء / متابعات :
متكــن األرجنتيني باولــو ديباال، نجم 
يوفنتوس، من قيادة فريقه لتحقيق تعادل 
صعب أمام إنرت ميالن، بنتيجة )1-1(، يف 

تاسع جوالت الكالتشيو، األحد املايض .
أن  إيطاليا"،  "فوتبــول  موقــع  وذكر 
الالعب األرجنتيني رفــع رصيده إىل 104 

أهداف مع يوفنتوس، ليعادل رقم الفرنيس 
ميشــيل بالتيني الذي ســجل نفس عدد 

األهداف مع السيدة العجوز.
وأضاف أن ديباال يوجه اآلن أنظاره نحو 
رقم الويلزي جون تشارلز، الذي سجل 105 

أهداف بقميص يوفنتوس.
وأشــار املوقع إىل أن ديباال بات قريًبا 

مــن الدخول للمراكز العــرشة األوىل يف 
سجل هدايف يوفنتوس عرب التاريخ، حيث 
يحتل حالًيــا املركز 12، ويفصله عن املركز 

العارش، 10 أهداف فقط. 
أليســاندرو ديــل بيريو نجم  أن  يذكر 
يوفنتوس الســابق، هو الهداف التاريخي 

للنادي اإليطايل برصيد 290 هدًفا.

األمناء / متابعات :
تلقى مانشســرت يونايتد هزمية تاريخية عــىل ملعبه أمام غرميه 
التاريخي ليفربول، بخامســية نظيفة، األحد، عىل ملعب أولد ترافورد، 

ضمن مباريات الجولة التاسعة للربميريليج.
وشــهدت املباراة تألق الفرعون املرصي محمــد صالح، نجم الريدز، 

والذي سجل 3 أهداف )هاتريك( وصنع آخر.
وبحسب شــبكة "أوبتا" لإلحصاءات، فقد تعرض مانشسرت يونايتد 

ألكرب خسارة يف تاريخه عىل أرضه أمام ليفربول.
وأضافت الشبكة، أنها املرة األوىل منذ فرباير 1955، التي يخرس فيها 
مانشسرت يونايتد عىل أرضه بهذا الفارق من األهداف، ودون أن يسجل 

منذ هزميته بخامسية نظيفة أمام مانشسرت سيتي.
ورفع ليفربول رصيده إىل 21 نقطــة يف املركز الثاين، بينام تجمد 

رصيده مانشسرت يونايتد عند 14 نقطة يف املركز السابع.
كام تصدر صالح قامئة هدايف الربميريليج برصيد 10 أهداف، بفارق 

3 أهداف عن جيمي فاردي نجم ليسرت سيتي.

األمناء / متابعات :
أفســد فيدريكو فالفريدي، العب وسط ريال مدريد، فرحة املرينجي 
عقب الفوز عىل برشلونة يف الكالســيكو بنتيجة )2-1( ، يف الجولة 

العارشة من الدوري اإلسباين.
ووفًقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية، فإن فالفريدي يعاين 
من التواء بســيط يف الرباط الجانبي لركبته اليرسى، والذي ســيبقيه 

خارج امللعب خالل األيام العرشة املقبلة.
وكان فالفريدي شــارك يف الشــوط الثاين من الكالسيكو بداًل من 
رودريجو، لكنه ظل ملدة 17 دقيقة، قبــل أن يتعرض إلصابة يف ركبته 

عندما سقط بعد اصطدامه مع جريارد بيكيه، مدافع برشلونة.
وخرج فالفريدي من امللعب لتلقي العالج، وعندما عاد مل يتمكن من 
الصمود سوى لبضع دقائق، وحل محله داين كارفاخال يف الدقيقة 92.
وأشــارت الصحيفة اإلســبانية إىل أن النبأ الســار لريال مدريد أن 
الحارس البلجيــيك تيبو كورتوا مل يتعرض ألي إصابة، بعد أن ظهر يف 

املباراة أنه يعاين من مشكلة يف الركبة.
وأوضحــت أن كورتوا مل يشــارك اليوم يف التدريبــات الجامعية 
لريال مدريد، لكنه ســيكون تحت ترصف املدرب كارلو أنشيلويت، غًدا، 

ويستطيع املشاركة ضد أوساسونا.

الكرة اللحجية بني ما�ضيها اجلميل وحا�ضرها الهزيل!

ديباال يعادل رقم بالتيني مع يوفنتو�س

مان�ض�ضرت يونايتد يتلقى الهزمية 
الكربى يف تاريخه اأمام ليفربول

فالفريدي يف�ضد فرحة ريال 
مدريد بالكال�ضيكو

رياضة

يف حوار مع الكابنت عارف هيكل:


