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يشهد تاريخ كرة القدم العالمية أن أساطير الساحرة 
المستديرة انطلقت من مالعب الحارات أو الفرجان 
لينحتوا مسيرة حافلة باإلنجازات وخالدة في الذاكرة. 
وال يختلــف اثنــان، أن ملعب الحــارة كان واليزال 
منجم الذهب الــذي يتخرج منه أفضل الالعبين قبل 
االنتقال إلى األندية الكبيرة، لصقل موهبتهم والسير 
على طريق النجومية، وبالرغم من انتشار أكاديميات 
كرة القدم سواء في األندية أو الخاصة مثل الفقاقيع، 
إال أنهــا لم تنجح في تعويض الدور الحقيقي لملعب 
الحــارة فــي صناعة العبيــن كبار.  ترتبــط ذكريات 
معظم النجوم بـ«ملعب الحي الشعبي»، هذا المكان 
ليــس مجرد قطعة أرض في قلــب الحارة أو الفريج 
يلتقــي عليهــا مجموعة من الشــباب للعب والمرح، 

بل هو المدرســة التي أنجبت العبين مميزين صنعوا 
أمجــاد األندية والمنتخبات الوطنية. لقد كان الفريج 
المتنفس الوحيد لشبابنا قبل ظهور اإلنترنت وألعاب 
الفيديــو، والمكان الوحيد الذي يلتقون فيه للتعارف 
ولعب كرة القدم وغيرها من األلعاب الشعبية، ومنه 
انطلقت مســيرة العديد من األبطــال ونجوم الكرة، 
ورغــم هذا الدور الكبير إال أن مكانته بدأت تتراجع 
بسبب انقراضه تدريجياً.  «البيان الرياضي» حاول من 
خــالل هذا التحقيق البحث في أســباب تراجع بريق 
«ملعــب الحارة» والدور الــذي لعبه في تقديم كبار 

الالعبين في كرة القـدم.
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أكد محمد إسحاق مال الله «حمدون» 
مديــر أكاديميــة كــرة القــدم بنادي 
النصر السابق، رئيس قسم االستقطاب 
والمراكــز الخارجية حالياً بنادي النصر 
أن العميــد يدرك تماماً أهمية مالعب 
الحواري في اكتشــاف المواهب ومن 
هذا المنطلق قام بإنشاء مراكز تدريب 
خارجية ببعض المناطق مثل الخوانيج، 
وقال: "ميــزة ملعب الفريج أنه قريب 
مــن منــازل الالعبين وبإمــكان أولياء 
األمــور االطمئنــان علــى أبنائهم في 
أي وقــت، كما أنه يجتــذب عدداً أكبر 

مــن الالعبيــن ألن اللعب فيــه ممتع 
ودون قيــود مقارنــة بمالعب األندية 
التي تفرض االنضباط والتقيد بتمارين 
محــددة. وأضــاف: الحظنــا أن هناك 
العديد من الالعبين يرفضون االلتحاق 
باألندية بســبب البعد فقررنا الذهاب 
إليهــم وإنشــاء مالعــب قريبــة منهم 

الستقطابهم.
وأوضح حمــدون أن مالعب الفرجان 
كانــت تمثل نظامــا مجتمعيــا يجمع 
شــباب األحيــاء فــي شــكل مباريات 
ودية تقوم على التحدي، واصفاً العب 

الفريج بالالعب الذكي.
وكشــف حمــدون أن مالعب 
الحواري تتيــح للطفل فرصة 
الكرة  مــع  أكثــر  االحتــكاك 
وتنمية موهبته، مشيراً إلى أنه 
كلمــا لمس الطفل الكرة تزيد 

قدرته على التحّكم فيها، وقال: 
يرتكــز اللعب فــي الفريج على 

التقســيمات وهي عبارة عن جملة 
من المواقف التي يمكن أن يتعرض لها 
الالعب ما يولد لديه الخبـرة، خصوصاً 
أن أغلب مالعب الحــواري غير مهيأة 

وهــي ذات أرضيــة رملية تســهم في 
تقويــة العضالت، وهو ما يفّســر قدرة 
العبي زمــان على اللعب فــي الفريق 
األول وأعمارهــم ال تتجــاوز 16 عاماً. 
يلعبــون حفاة  وأضــاف: كان األطفال 
الحتكاكات  ويتعرضــون  حماية  ودون 
مباشــرة في الملعب مــا يغرس فيهم 
الــروح القتالية، وعندمــا ينتقلون إلى 
األندية يجدون فرصاً أكثر للتألق عكس 
بقية الالعبين الذين انطلقوا بمدرســة 
دبي ـ البيان الرياضي النادي. 

يقــف ملعب الفريــج وراء صناعة العبي كرة 
القــدم، وهو المــكان الذي انطلــق منه كبار 
الالعبيــن إلى عالم الشــهرة والنجومية، ومنه 
صنعــت أنديــة ومنتخبات أمجادهــا وكتبت 
تاريخــاً حافــًال باإلنجــازات، إال أن دوره بدأ 
يتراجع في السنوات األخيرة بسبب انقراضه 
فــي العديد من المناطق واألحياء ســواء في 

اإلمارات أو في الدول الخليجية والعربية. 
وســواء في دورينا وفي الدوريات األخرى 
في العالم تبدو بصمة ملعب الفريج أو الحارة 
واضحــة في حياة العديد من النجوم الحاليين 
أو الســابقين، وفي مقدمتهــم العب منتخبنا 
السابق عبد الرزاق إبراهيم الملقب بـ«تحفة 
الخليج» وهو يعتبر أحد افضل الالعبين الذين 
أنجبتهم كرة اإلمارات، وقد بدأ مشــواره في 
منطقة هور العنــز قبل أن ينتقل إلى األهلي 
ويخطف األضواء مع األبيض وأثار انتقاله إلى 
نادي الوحدة ســنة 1992 بـــ 7 ماليين درهم 
جدالً واســعاً، ليكون بذلك أغلى العب عربي 
فــي التســعينات لقبه األمير فيصــل بن عبد 
العزيز آل ســعود بتحفة الخليج ســنة 1985 
في تصفيات كأس العالم للشباب في أبوظبي. 
وعندمــا صعد منتخبنا الوطنــي ألول مرة 
فــي تاريخه إلى نهائيــات كأس العالم ايطاليا 
1990 ضم فــي صفوفه كوكبة مــن الالعبين 
المميزيــن صنعتهــم مالعب الفرجــان أمثال 
خالــد اســماعيل، فهد خميس، عبــد الرحمن 
محمد، عدنان الطلياني، زهير بخيت، محسن 
مصبح، يوســف حســين، ناصــر خميس، عبد 

القادر حسن، ابراهيم مير.
ويعتبر اســماعيل مطر وعمر عبد الرحمن 
نجمــا منتخبنا الوطني حاليا من أبرز الالعبين 

الذين صنعتهم مالعب الحـواري. 
بالعديد  الخليجيــة والعربية  الكرة  وتحفل 
من القصص الملهمة لنجوم برزوا من الفرجان 
واألحيــاء الشــعبية، ففي الســعودية ظهرت 
قائمة من النجوم أثرت الساحة الكروية أمثال 
حارس المرمى محمد الدعيع الذي عاش أجواء 
الحي الشــعبي ومارس هوايته كرة القدم منذ 

ان كان صغيــرا، وســامي الجابــر الذي بدأ 
مــع اقرانه في حي ســكيرينا فــي الرياض 

والمهاجم األسطوري ماجد عبد الله.

كمــا أنجبت الفرجان فــي الكويت، أفضل 
العب في تاريخ كرة قدم في تاريخ الكرة 
الكويتية وهي جاسم يعقوب الذي لعب 
للمنتخــب من 1972 حتــى 1982 وبدأ 
مســيرته بممارســة هوايته في الحارة 
التي أمام منزلهم في الســتينات، وكان 
حلمــه أن يصبح العبا مشــهورا مثل 
العــب القادســية الكويتــي عثمــان 

العصيمي.
كمــا برز فــي مصــر العديد من 
النجوم الذيــن انطلقوا من الحارة 

قبــل أن تنفجــر موهبتهــم في 
المســتديرة  الســاحرة  عالــم 
أمثال أســطورة الكرة المصرية 
محمود الخطيب أو «بيبو» كما 
يطلــق عليه والذي يعد الالعب 

المصــري الوحيد الذي نال لقب 
أفضــل العب فــي أفريقيا موســم 

1983، إلــى جانــب نجــم الزمالــك 
فــاروق جعفــر الــذي اكتشــف موهبتــه 

إبراهيــم عبد الرحمــن أحد الكشــافين في 
شــوارع المنيرة وألحقه في فريق الناشــئين 

تحت 14 سنة.
وفي الجزائر برز نجوم كبار بدأوا مسيرتهم 
من مالعب الحواري في مقدمتهم رابح ماجر 
ولخضــر بلومي الذي صنف رابع أفضل العب 
افريقي في القرن العشــرين بعد جورج وياه 
وأبيــدي بيليه وروجيه ميال، بينما قدم ملعب 
الحــارة نجوم خالــدة في ذاكرة كــرة القدم 
التونسية أمثال حمادي العقربي وطارق ذياب 
وحارس المرمى صادق ساسي (عتوقة) ومحي 

الدين هبيطة وغيرهم من النجوم.

وأكد ســعيد حــارب أمين عــام مجلس دبي 
الرياضي والالعب الســابق لنــادي الوصل أن 

العبيــن ألن اللعب فيــه ممتع 
ــود مقارنــة بمالعب األندية 
ض االنضباط والتقيد بتمارين 
وأضــاف: الحظنــا أن هناك 
 الالعبين يرفضون االلتحاق 
ــبب البعد فقررنا الذهاب 
شــاء مالعــب قريبــة منهم 

دون أن مالعب الفرجان 
يج نظامــا مجتمعيــا

ف ا

الفريج بالالعب الذكي.
وكشــف حمــدون أن مالعب 
الحواري تتيــح للطفل فرصة 
الكرة  مــع  أكثــر  االحتــكاك 
وتنمية موهبته، مشيراً إلى أنه 
كلمــا لمس الطفل الكرة تزيد 

قدرته على التحّكم فيها، وقال: 
عل يرتكــز اللعب فــي الفريج

التقســيمات

 كرة 
كبار 
منه 
ت 
دأ 
ه 
ي 

ان كان صغيــرا، وســامي الجابــر الذي بدأ 
مــع اقرانه في حي ســكيرينا فــي الرياض

والمهاجم األسطوري ماجد عبد الله.

كمــا أنجبت الفرجان فــي الكويت، أفضل 
العب في تاريخ كرة قدم في تاريخ الكرة 
الكويتية وهي جاسم يعقوب الذي لعب 
للمنتخــب من 1972 حتــى 1982 وبدأ 
مســيرته بممارســة هوايته في الحارة 
التي أمام منزلهم في الســتينات، وكان 
حلمــه أن يصبح العبا مشــهورا مثل 
العــب القادســية الكويتــي عثمــان 

العصيمي.
كمــا برز فــي مصــر العديد من 
النجوم الذيــن انطلقوا من الحارة 

قبــل أن تنفجــر موهبتهــم في 
المســتديرة  الســاحرة  عالــم 
مثال أســطورة الكرة المصرية 
حمود الخطيب أو «بيبو» كما 
لــق عليه والذي يعد الالعب 

صــري الوحيد الذي نال لقب 
ــل العب فــي أفريقيا موســم 

1، إلــى جانــب نجــم الزمالــك 
وق جعفــر الــذي اكتشــف موهبتــه 

ــم عبد الرحمــن أحد الكشــافين في 
ع المنيرة وألحقه في فريق الناشــئين 

1 سنة.
لجزائر برز نجوم كبار بدأوا مسيرتهم 
ب الحواري في مقدمتهم رابح ماجر 
بلومي الذي صنف رابع أفضل العب 
ي القرن العشــرين بعد جورج وياه 
يليه وروجيه ميال، بينما قدم ملعب 
وم خالــدة في ذاكرة كــرة القدم 
ال حمادي العقربي وطارق ذياب 
مى صادق ساسي (عتوقة) ومحي 

وغيرهم من النجوم.

ــارب أمين عــام مجلس دبي 
ب الســابق لنــادي الوصل أن 

■ أطفال يلعبون بأحد األحياء في دبي



أكد خالد إسماعيل نجم منتخبنا الوطني والنصر سابقاً، أن العبي الجيل الحالي افتقدوا 
الحيل الكروية على أرضية الملعب، ألنهم ليسوا خريجي «مالعب الحواري»، مشيراً إلى 
أن %99 من نجوم زمان كانوا من المالعب الشعبية التي لعبت دوراً كبيراً في تكوينهم 

واكتسابهم الحيل والذكاء في التعامل مع المواقف الصعبة على أرضية الملعب.
وقال: قد نتســاءل أحياناً عن ســبب قلــة الالعبين الكبار حالياً، رغــم تطبيق االحتراف 
وتوفير كل اإلمكانيات المادية واللوجيســتية في األندية وخدمات المواصالت لالعبين، 
لكن الســبب يبدو واضحاً وهو انقراض «مالعب الحواري» بعد أن كانت كل حارة بها 

ما ال يقل عن 3 مالعب.

وأضاف نجم األبيض اإلماراتي سابقاً: ملعب الحارة لم يكن مجرد مكان نلتقي فيه، هو 
يختــزل ذكرياتنا الجميلة والمــكان الذي انطلقنا منه للعب في المنتخب الوطني، ومنه 
وصلنــا للعب في نهائيــات كأس العالم، لذا أتمنى أن توضــع خطط لالهتمام بمالعب 

الحارات وتكثيف الدورات بينها.
وصرح خالد إسماعيل أن التكنولوجيا المعتمدة في أكاديميات كرة القدم، ال يمكن أن 
تعوض دور ملعب الحارة أو تصنع العباً موهوباً، ألن الموهبة فطرة تنمو مع ممارســة 
كرة القدم، مشــيراً إلــى أن العبي الحواري أكثر قتاالً على الملعب ودفاعاً على شــعار 
الفريق وأفضل تحكماً في الكرة وحماية أنفســهم من اإلصابات. موضحاً أن بدايته في 
المالعب الرملية كانت أبرز العوامل التي صنعت نجاحه في مسيرته الكروية مع النصر 
دبي ــ البيان الرياضي ومع المنتخب الوطني. 

أكد إســماعيل مطـر العب منتخبنا الوطني ونادي الوحدة أنه كان يقضي أوقاتا طويلة 
فــي ملعب حارتــه، ويخوض أكثر من مباراة واحدة في اليوم، وهو األمر الذي ســاهم 
في صقل موهبته واكتســابه المزيد من القدرات الفنيــة والحيل الكروية، وقال: العب 
الفريــج هــو األصل، إذا أردت أن تبحث عن موهبة حقيقيــة في كرة القدم لن تجدها 
فــي أكاديمية خاصة أو ناد، بل فــي الفرجان وفي مالعب الحارات ألنهم يتعلمون كرة 
القدم في ســنوات مبكرة وال قيود عليهم، لقد كنت أقضي ســاعات في ملعب الحارة 
وألعب مباراتين أو ثالثاً في اليوم الواحد، ال تهمنا حالة الطقس صيفا او شــتاء كنا نريد 

أن نلعب ونمرح فقط.
وأوضح اســماعيل مطر أن العب الفريج يتميز بالحيلة الكروية والذكاء في التعامل مع 
المواقــف الصعبة خالل المباريات، وبإمكانه إيجاد الحلول بســرعة ألنه يحذق التحكم 

في الكرة بشكل جيد كما يتميز ببنية جسمانية قوية.
وكشــف مطر أنه يدين بنجاحه في مســيرته الكروية إلى «ملعب الحارة» الذي يعتبره 
المنجم الحقيقي لالعبي كرة القدم، مشــيراً إلى أن هذا النوع من المالعب بدأ ينقرض 
دبي- البيان الرياضي في السنوات األخيرة بسبب التوسع العمراني. 

09األربعاء | 18 جامدى األوىل 1438 هـ | 15 فرباير 2017م | العدد 13391

صــّرح طــارق ذياب وزيــر الرياضة ونجم 
الكرة التونسية والعربية السابق أن معظم 
الالعبيــن الكبــار فــي العالم نشــأوا في 
مالعب األحياء الشــعبية، حيــث الحارات 
العتيقــة، التي لعبت دورا مهما في صقـل 
موهبتهم وتعليمهم أساســيات كرة القدم 
وأن الحلم يبدأ من الحارة وقال: كنت أحد 
الالعبيــن الذين بدأوا ممارســة كرة القدم 
فــي ملعب الحارة، كانــت الحياة مختلفة 
ولم يكن أمامنا سواه للترفيه، ولكن دوره 
في التنشــئة االجتماعية للطفل مهمة في 
كل األزمان واألوقــات؛ ألنه همزة الوصل 

األولى بين الطفل ومحيطه الخارجي وهو 
المــكان األول الــذي يمارس فيــه هوايته 

وخصوصا كرة القدم.
وأكــد طــارق ذيــاب، أن تالشــي مالعب 
األحيــاء في منطقتنا العربية بســبب عدم 
إدراك الــدور الحقيقــي للرياضــة وعــدم 
اعتبارها حاجة أساســية بالنســبة للطفل، 
ومــن هــذا المنطلق يمكننا فهم الســبب 
المدرسية،  الرياضة  الحقيقي وراء تهميش 
وقال: عندما تغيب الرياضة في المدرســة 
أين يمكن للطفل ممارسة رياضته المفضلة 
غيــر ملعب الحارة، ولكــن أصبحنا نعاني 

اليوم حتى من غياب مالعب األحياء بسبب 
التطــور العمرانــي وعــدم إدراك المعنى 

الحقيقي لدورها في تنشئة الطفل.
وأضاف ســاحر الكرة التونسية: في أوروبا 
على سبيل المثال ال يوجد حي دون ملعب 
كــرة قــدم أو ملعب كرة ســلة أو مضمار 
للجري، من هنا نفهــم ماذا تعني الرياضة 
بالنسبة لهم، في المقابل انقرضت مالعب 
الحــواري فــي العديد من الــدول العربية 
بســبب التوســع العمراني وعــدم إدراكنا 

لدورها الحقيقي في المجتمع.
  دبي ـ البيان الرياضي

قامت بلديــة العيــن متمثلة بقطاع 
وســط المدينة منذ عام 2009 بالبدء 
بإنشــاء 14 ملعــب كرة قــدم قريبة 
من األحياء الســكنية في 11 منطقة 
مختلفة تابعة للقطاع، وذلك ألهمية 
رياضة كرة القدم وشــعبيتها، وهذه 
المناطــق هــي (نعمــة، المرخانية، 
الرميلــة، فلج هــزاع، قريح، البطين، 
الفوعة،  الطوية،  الشــعيبة،  الخليف، 

هيلي).
وقــد تنوعت هــذه المالعب بين 4 
مالعب عشــب طبيعي و10 مالعب 
رمليــة، والتي تــم إنشــاؤها لتوفير 
المياه المســتهلكة، وبناء على طلب 
هــذه  البلديــة  حولــت  الجمهــور 
المالعب إلى مالعب رملية عشــبية 
مغطــاة بالعشــب الصناعــي، وتــم 
اختيار هذا العشب حسب مواصفات 
«الفيفــا» ليكون آمنــا للعب أوالدنا 
ويتناســب مع حالــة الجو في بالدنا، 
فــال يتفاعــل مــع درجــات الحرارة 

العالية.

ال تخلــو قصص النجوم مــن الطرائف 
والمواقف الصعبة، وخاصة نجوم الكرة 
البرازيلية الذين بدؤوا حياتهم الكروية 
من الصفر وبأقــدام حافية صنعوا من 

خاللها المعجزة.
لقــد بدأ معظم األطفال فــي البرازيل 
يلعبون كرة القدم في الشــوارع حفاة 
عــراة غيــر مباليــن ببــرودة الطقس 
وال بحرارتــه، وهمهــم الوحيــد لعب 
الكــرة وأن يصبحوا نجومــاً يحترفون 
فــي أوروبا ويحملون قميص المنتخب 
البرازيلــي. حلم آالف مــن قبلهم من 
البرازيليين وحولوه إلى حقيقة وأولهم 
األســطورة والجوهرة الســمراء بيليه، 
لذلك يحسب للبرازيليين قوة العزيمة 

والطموح الكبير. 

يعتبر الالعب االيفواري ديديه دروغبا 
أحــد أبــرز النجــوم الذيــن صنعتهم 
الظــروف القاســية، حيث بــدأ حياته 
الكرويــة مــن األحيــاء الفقيــرة فــي 
مدينة أبيدجــان االيفوارية، والطريف 
فــي مســيرة دروغبا أنه لــم يبدأ من 
ملعــب الحــي مثــل بقية النجــوم بل 
مــارس كرة القــدم مــع أصدقائه في 
مواقف الســيارات حتى بلوغه سن 11 
عاماً عندما غادر إلى فرنســا لالستقرار 

مع عمه.
وانضم دروغبا لفريق ليفالو في مدينة 
فانس بفرنســا عــام 1991 حيث قاده 
للفــوز بلقب دوري الناشــئين مرتين، 
بعدها بدأ يخطــف األنظار إليه ليوقع 
مع نادي لومــان بالدرجة الثانية وهو 
بالـــ18 من عمــره عــام 1999 ومنها 

انطلق إلى النجومية. 

معظــم الالعبيــن بــدأوا من الحــارة صانعة 
النجــوم ومنجم الذهـب، وقــال: اللعب على 
أرضية صلبة أو رملية يســهم في تكوين بنية 
جســدية قويــة لالعب الطفــل، باإلضافة إلى 
التحكــم والســيطرة الجيدة علــى الكرة، لذا 
يكــون العب الحارة األكثر حظوظا للتألق في 
عالــم الكرة أفضــل بكثير مــن الالعب الذي 
نشــأ بالنــادي، وال ننس أن ســيطرة البرازيل 
علــى الكرة العالميــة لم تأت مــن فراغ بل 
بفضــل العبي الحواري وسياســتها التطويرية 
لكــرة القدم التي انطلقت من مالعب األحياء 
مــن خالل الكشــف على المواهب في ســن 
مبكرة وتحديــدا في منطقة كوبا كابانا بيتش 
المشهورة بمالعبها الرملية التي تعتبر االساس 

في تنمية قدرات الالعب.
وشدد حارب على الدور الكبير الذي تلعبه 
مالعــب الفرجــان والمــدارس في اكتشــاف 

المواهب، وقال:«عملية تطوير الرياضة تنطلق 
دائمــا من القاعدة وهي االكتشــاف الصحيح 
للمواهب، وطبعا ال يمكن أن نبحث عن هذه 
المواهب بعيدا عن الحارة او المدرســة التي 

تعتبر الحاضنة األولى لها».
وصرح حارب أن ملعب الحارة فقد بريقه 
عما كان عليه في السابق لعدة أسباب أبرزها 
التوسع العمراني وتغير نمط الحياة، حيث لم 
يكــن أمام األطفال ســابقا متنفس غير ملعب 
الحارة بينما وفرت لهم الحياة العصرية حاليا 
أســاليب ووســائل مختلفــة للترفيه، مشــيرا 
في الوقت نفســه أن إعــادة االعتبار لمالعب 
الحــواري أصبحت ضرورة من أجل تشــجيع 
الطفل والشــباب بشــكل عام على ممارســة 
الرياضة، وقال: عندما ينتهي دور ملعب الحارة 
ودور المدرســة ال يمكن الحديث عن تطوير 
الرياضة وخصوصا كــرة القدم التي ال تقتصر 
عملية تطويرها على منظومة االحتراف فقط.

وكشــف حارب أن لجوء بعض األندية إلى انشاء 
مالعــب رملية للتدريب من أجل رفع مســتوى 
اللياقة البدنية لالعبيــن يؤكد الدور المهم الذي 
تلعبــه مالعــب الفرجان في إنشــاء العب قوي 
ومتكامـــل، وقال: أتذكــر أن المدرب االنجليزي 
الســابق لنــادي النصــر كان يحــرص دائما على 
تدريــب الفريــق علــى شــاطئ البحــر، ونفس 
الشــيء بالنسبة للمدرب الوصل السابق نينوس، 
ومدربيــن آخرين حاليين يلجأون إلى التدريبات 

على الرمال لتقوية عضالت الالعبيـن.
وأكد حارب أن إدراك مجلس دبي الرياضي 
للــدور المهم لمالعب الفرجان في اكتشــاف 
المجتمعي جعله يحرص  المواهب ودورهــا 
على تنظيم بطولــة الفـرجان في إمارة دبي، 
باإلضافــة تنظيم بطولة القــارات لكرة القدم 
الشاطئية التي تسهم في نشر الوعي بممارسة 
هــذه الرياضة على شــواطئ دبــي الجميلة، 
وقــال: مجلس دبــي الرياضي لــم يغفل عن 
أهميــة ودور مالعــب الفرجان في التنشــئة 
المتوازنــة للطفل وإتاحة الفرصــة له للبروز 

والكشف عن موهبته.

■ خالد إسماعيل 

14

أثنى ســعيد حارب أمين عام مجلس 
دبي الرياضي علــى تجربة النصر في 
إنشــاء مالعب األحياء والتــي بدأها 
بإنشــاء ملعــب بمنطقــة الخوانيــج 
بهدف االقتراب من المناطق السكنية  
الحتضــان المواهب وصقلها، مشــيراً 
إلــى أن بدايــة األنديــة كانــت مــن 
الفرجــان وأنه يتوجب علــى األندية 
التركيــز علــى دور الكشــافين فــي 
الفرجــان وعــدم االكتفــاء بمن يأتي 
للتدريــب بأكاديميــة النــادي، وقال: 
شــخصياً كنــت من بين الذيــن بحثوا 
عن العبين لنــادي الوصل من الفريج 
ونجحنا في استقطاب العبين أصبحوا 
مــن كبــار النجوم في كــرة اإلمارات 
أمثال حســن وحســين وفاروق وفهد 

وزهير بخيت.

معظــم الالعبيــن ب
النجــوم ومنجم الذه
أرضية صلبة أو رملية

أ
د

إنش
بإنش
بهد

الحت
ىىــى ــإل
الفرج
ــالتركيـ

ــالفرجــ
ــللتدريــ

خخــخصيا ــش
عن العبين
ونجحنا في
ااــار ــن كب ننــ ــم
ــأمثال حســ

وزهير بخيت

■ تصوير: عماد عالء الدين 

كان للمالعب الشــعبية المنتشــرة في 
ديرة وبر دبي دوراً كبيراً في تأســيس 
أعــرق األنديــة اإلماراتية مثــل النصر 
واألهلــي، ويعتبــر نــادي النصر مهد 
الكــرة في الدولة، ظهــر إلى النور في 
1945 بفضــل مجموعــة من الشــباب 
كانــوا يتجمعون في حوش محمد علي 

بالغبيبة.
وســاهمت المالعــب الشــعبية فــي 
الســتينيات والســبعينيات مــن القرن 
الماضي في بروز كوكبة من النجوم مثل 
عبدالرحمن نصيب ورجب عبدالرحمن 
وفهــد خميــس، وعبدالرحمن محمد، 
وعدنــان الطليانــي، وزهيــر بخيــت، 
حســين،  ويوســف  مصبح،  ومحســن 

وناصر خميس. 

■ مالعب الفرجان منبع النجوم 

■ المالعب الشعبية أرض خصبة الكتشاف المواهب
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أكد ميشــيل ســالغادو نجــم منتخب إســبانيا وريال 
مدريــد الســابق، أن العب كرة القدم الحقيقي ينشــأ 
في الحي الشــعبي وليس من مالعب األندية، مشــيرا 
إلى أن أغلب نجوم الســاحرة المســتديرة في العالم 
بدأوا  حياتهم الكروية من مالعب األحياء والشــوارع، 
وقال العب النادي الملكي: أغلب  الالعبين الكبار وأنا 
واحد منهم بدأنا ونشــأنا في بيئــة فقيرة، وكان أملنا 
الوحيد في كرة القــدم لتغيير حياتنا نحو األفضل، كنا 
نقضــي أوقاتا طويلة في ملعب الحي عندما نعود من 
المدرســة، موضحاً، صحيح لم يكن لدينا وسيلة ترفيه 
غيــره ولكن أهميته في حياتنــا أكثر من مجرد مكان 
نلتقي فيه لممارســة كرة القدم، هو المتنّفس الوحيد 

للتالقي والتعارف.
وأضاف العب الماتادور اإلسباني: بالرغم أن النادي 
يوفر كل اإلمكانيات الكتشاف الالعبين الصغار وصقل 
موهبتهم وتعليمهم  أساســيات كرة القدم لكن العب 
الشــارع أكثر اندفاعاً في الملعب ويعرف كيف يحمي 
نفســه جيداً من االحتكاكات القوية. وكشف سالغادو 
أن حياة الرفاهية ال تصنع النجوم بسبب غياب الحافز 
لــدى الطفل في ممارســة كرة القدم، وقال: أســلوب 
الحيــاة المرفه ال يشــجع الالعبين  الصغار على القتال 
في الملعب، وال يشكل لهم حافزاً للتحول إلى العبين 
محترفين ألن نظرتهم تختلف عن بقية األطفال الذين 
ينظرون إلى كرة القدم كونها األمل لتحقيق أحالمهـم.  
وأوضــح نجــم منتخب إســبانيا الســابق، أن إعادة 
االعتبــار إلى مالعــب األحياء أمر ضروري لمســاعدة 
األطفــال على تحقيق أحالمهم وإتاحة الفرصة أمامهم 
للبروز وشــق طريــق النجومية، مشــيراً إلى أن ميزة 
ملعــب الحارة وجوده بالقرب مــن منازل األطفال ما 
يســهل ممارســتهم للعبة وأنه من الصعب أن تعّوض 
مالعب األندية مالعب األحياء بأي شكل من األشكال.

سطع نجم الالعبني الكبار أساطري كرة القدم يف العامل من الحارات حيث األماكن الشعبية، ويف مقدمتهم األسطورة األرجنتينية دييغو مارادونا الذي ولد يف محافظة كوريانتس جنوب بونيس آيرس بعائلة فقرية، والربازييل بيليه الذي نشأ يف حي فقري مبنطقة 
بارو ومنه فجر موهبته الكروية التي سحرت العامل. ويف أفريقيا يعترب الليبريي جورج وياه املولود يف حي كالرا تاون الفقري يف مدينة مونروفيا أبرز منوذج لالعب الحارة املقاتل الذي صنع من الفقر نجوميته وشهرته وبات الالعب االفريقي الوحيد الحائز جائزة 

أفضل العب يف العامل، تلك األسامء مجرد نقطة يف بحر من قامئة طويلة تضم آخرين من أصحاب املواهب.
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النادي األصيل: نرص حسني داي

الحارة أو املدينة: حسني داي

الجنسية: مرص
تاريخ امليالد: 30 أكتوبر 1954

النادي األصيل: األهيل
الحارة أو املدينة: عني شمس

الجنسية: الربازيل
تاريخ امليالد: 23 أكتوبر 1940
النادي األصيل: شوزليس ونس

الحارة أو املدينة: تريس كاراكوس

الجنسية: ليبرييا
تاريخ امليالد: 1 أكتوبر 1966

النادي األصيل: يانغ سريفيفورس
الحارة أو املدينة: كالرا تاون

الجنسية: اإلمارات
تاريخ امليالد: 1967

النادي األصيل: األهيل
الحارة أو املدينة: هور العنز-ديب

الجنسية: األرجنتني
تاريخ امليالد: 30 أكتوبر 1960

النادي األصيل: أرجنتينوس جونيور
الحارة أو املدينة: كوريانتس

الجنسية: الربازيل
تاريخ امليالد: 22 سبتمرب 1976

النادي األصيل: كروزيرو
الحارة أو املدينة: حي بينيتو - 

ريودي جانريو 
الجنسية: املغـرب

تاريخ امليالد: 26 ديسمرب 1960
النادي األصيل: الوداد البيضاوي

الحارة أو املدينة: آيت حّدي

الجنسية: الكوت ديفوار
تاريخ امليالد: 11 مارس 1978
النادي األصيل: أبفيل (فرنسا)

الحارة أو املدينة: أبيدجان 

الجنسية: فرنسا
تاريخ امليالد: 23 يونيو 1973

النادي األصيل: كان
الحارة أو املدينة: 

الضاحية الشاملية ملرسيليا

التطــورات التي ســاهمت فــي اندثار 
لعب الكرة فــي الفرجان، تتلخص في 
أن فكر الجيــل الحالي تغير تماماً عما 
كنا نشــهده ســابقاً، فمواقــع التواصل 
االجتماعي أخذت عقل وروح الشباب 
الذين أصبحوا يمارســون تلك الرياضة 
في الصــاالت الرياضيــة المغطاة، كما 
أن الشــباب في الوقــت الحالي أصبح 
يتذمــر من لعب الكرة على الرمال في 
الفرجان، ويشــترط أن يكون الملعب 
مكتمًال من عشــب صناعي إلى إضاءة 
بالملعب،  قوية، ودورات مياه محيطة 
مختلفين تماماً عن أبناء الجيل الماضي.

من أبرز األســباب التــي أدت إلى انقراض  
مالعب الفرجان التطور الحضاري والتوسع 
العمرانــي وارتفــاع أســعار األراضي، كما 
أرجــع البعض تراجع دور مالعب الفرجان 
في صناعة النجوم إلى ضعف اإلقبال عليها  
بعد تعدد وسائل الترفيه لدى الشباب مثل 

اإلنترنت، ومراكز التسوق، والسفر.
 إضافــة إلى العديد من األســباب األخرى 
مثــل غياب دوريــات الفرجان التي  كانت 
تلعب دورا مهّما في الســابق في اكتشاف 
المواهب، وتركيز الشــباب على ممارســة 
نشــاطات رياضية في الصاالت مثل ألعاب 

■ ميشيل سالغادو العب ريال مدريد يحتفل بدوري األبطال    البيانالفنون القتالية والسباحة.  
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