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ـواهب بــاالضــافـة الى اكـتــشــاف ا
وزارة الــصـــحــة ووزارة الـــشــبــاب
العب راكز وا والرياضة بـانشاء ا
الـرياضـيـة ووزارة التـعـليم الـعالي
بـتـفـعـيل انـشـطـة ريـاضـيـة تُـشـرف
عليها يجب ان يتعاون اجلميع من
اجل خـــطــة عـــامــة وأُنــاشـــد بــذلك
رئـاســة الـوزراء كي نـنـهض بـواقع

الرياضة 
{ كــــيف كـــانـت اجـــواء الــــتـــمـــريـن مـــعكِ
اذا ـتـوكـل  ـنـافـسـة الى جـانب نـوال ا وا

تصفيها?
ـيـدان لم يكن - تـمرين الـسـاحة وا
ســهال ابـدآ تـمـريـن صـعب ومُـتـعب
أكـاد اشعـر بصعـوبتـه حتى يـومنا
ــتـع فــقـــســاوة هــذا لـــكـــنه كـــان 
الـتــدريب كـانت تــدفـعــني ألُقـدم كل
مالـدي كنت أُكرس حـياتي كـليآ من
ــنــافـســة مع اجل الــتــدريب امــا ا
ـتوكل فـكـانت بطـلة الـبطـلـة نوال ا
بـياد لوس اجنـلوس في حيـنها او
بــطــلــة وفي عـام 1985 والــوقـوف

ــــواهب فـي عــــمـــر واكــــتـــشــــاف ا
ــوهــبــة ــتــلـك ا نـــحن  صـــحــيح 
والـــقــدرات لـــكن فــرص الـــوصــول

صعبة 
{ وماذا عن احتاد العاب القوى?

- انـا بـعيـدة اداريـآ لكن قـريـبة من
ــســؤولــ احـرص االشـخــاص وا
على حضور جـميع البطوالت وفي

تواصل مع رئيس االحتاد 
{ ما الذي يصنع الالعبة ?

حب الــلــعــبــة والــتــحــلي بــالــدافع
والـــتـــنــافـس الــداخـــلي هـــو الــذي
يـصــنع الـالعـبــة ومــثـال عــلى ذلك
دانــة حـــســ الــعــداءة الــوحــيــدة
واالبـرز عـلى الـساحـة تـسـتحق ان
نـفـتـخـر بـها جـمـيـعـا وهي تـناضل
وحـــــيـــــدة وعـــــانت مـن ذلك كـــــون
ـــلك ســواهـــا فــتــلك االحتــاد ال
مسؤولية كـبيرة وبرأي السبب
فـي ذلك يـعــود لـلـظــروف الـتي
مـر بـهـا البـلـد واليـزال فكـثـير
من الـناس هـجروا مـناطـقهم
وفـقــدوا الـثـقـة في الـشـارع
ـــــلــــعب فــــقـــــدوا امــــان ا
ومـــنـــعـــوا بــنـــاتـــهم من

الذهاب للتدريب
ــعــني بــالـنــهـوض { من ا

بالرياضة ?
الــريـــاضــة تــفـــتــقــد
لــــــلـــــتــــــخـــــطــــــيط
الستـيراتيجي من
قـبل الـدولـة فهي
لــــيـــــست فـــــقط
احتـاد يــسـعى
جللب بطولة
يــــــجب ان
يــــــــكـــــــون
هــــــــنــــــــاك
تــــــــــعــــــــــاون
مـلــمـوس وجـاد
وبــخـطط حـقــيـقـيـة من
قبل مـنظمـات اجملتمع
ــــدني وفـــتح دورات ا
ومراكز لرفع مستوى
الـــلــيــاقــة الـــبــدنــيــة
والصحـية للـمجتمع
ـكن فــمن خاللــهــا 
لـلـمـوهـبـة ان تـظـهـر
وكــــــــــــــــــــذلــك وزارة
الــتــربــيــة بــتـفــعــيل
درس الـــــتــــــربـــــيـــــة
الـــــريـــــاضـــــيـــــة في
ـدارس فـالـريـاضـة ا
ــــدرســـيــــة اســـاس ا

ظروف احلـصار وبـعد احـداث عام
 2003تــراجــعت لــلــخـلـف بـســبب
الـظــرف الـعــام الـذي الــقى بـظالله
عــلــيـــهــا النــنــكــر
هـــــــــــنــــــــــاك
اشــراقـات
في بعض
الفعاليات
هــــــــــنــــــــــا
وهـــــــنــــــاك
ولـــكن هــذا
اليــــــكـــــــفي
فـالبــــــد من
الـعــمل بـشـكل
مــــــــــبــــــــــكــــــــــر

بــعــد تــعــرضي لالصــابــة لـم اتـرك
اجملــــال الـــريــــاضي مــــطـــلــــقـــآ بل
مـارسة لعبـة التنس فانا توجهت 
اهـــوى الــــريـــاضـــات اخملــــتـــلـــفـــة
وبــــاالخص االلــــعــــاب الــــفــــرديــــة
واصلت الـتدريب فيـها ووصلت
ـسـتوى مـعـ و اسـتـدعائي
لــلــمــنـــتــخب اال انــني فــضــلت
ـــا حـــقـــقت ومــا االحـــتـــفــاظ 
اجنزت في عروس االلعاب فان
ابقى عداءة ومن بعدها وجهت
اهـتـمامي الى اجلـانب الـعـلمي
فــــتــــخــــرجت في اواخــــر عــــام
1989مـن االوائـل ومــــــــارست
الـــتــــدريس من ثـم اكـــمـــلت
ـاجستـير في عام دراسة ا
 1995والـــدكـــتـــوراه عــام
 2002فــالــريــاضـة هي

مـن رســـــــــــــــــــمـت
خارطـة حياتي

{ كـــــيف تـــــرين
نـــظــرة اجملـــتــمع
لـلمـرأة الريـاضية

?
- نــــــــــظـــــــــرة
اجملــــــتـــــــمع
ايـــجــابـــيــة
جتـــــــــــــــــاه
الـريـاضي
والرياض
يــــــــــة في
الــــــــوقت
احلـــــالي
اصبحت
الـريـاضة

تــــدُر امــــواال
عــلى غـيــر مـاكــان عــلى ايـامــنـا
نـحن وتُـمــثل حـافـز اجــتـمـاعي
وعــامل اقــتــصـادي وحــضـاري
فــــالــــدول اصـــبــــحـت تُــــعـــرف
بتقدمها ورُقيها الرياضي فمن
خـاللــــهــــا عــــرفــــنــــا الــــنــــاس
ـحـبـتـهم اخـرين وحــضـيـنـا 
ـسـتـقـبل وفــتـحت لـنـا افـاق ا
فــانــا من االشـــخــاص الــذين
اتـيـحت لـهم الـفـرصـة الكـمال
دراســــات عــــلـــيــــا والــــعــــمل
كـاُسـتـاذة جـامـعـيـة من خالل

الرياضة 
ـاذا تُــقــيــمــ واقع الــريــاضـة  }

النسوية االن ?
- الريـاضة الـنسـوية من اكـثر
اجملـــــاالت الــــتـي تــــأثـــــرت في
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ـدرســة بـرزت هـنــاك بـ اســوار ا
وهبة خالقة ومبدعة وفي عداءة 
ـدرب احـد الـسـبـاقـات اكـتـشـفـهـا ا
شــاكـــر الــشــيــخــلي وطــوعــهــا في
سبيل تسجيل افضل االرقام صنع
منها مُـنافسة قويـة وشرسة تعرف
ان مـعـاني الـتـحـدي واالصـرار ا
صــبــيح عــنــدمــا نُــقــلب صــفــحـات
تــاريخ الــعــاب الــقــوى الــعــراقــيــة
ونــعـود بـالـذاكــرة لـلـوراء الى زمن
الـــتــألـق اجلــمـــيل تـــســتـــوقــفـــنــا
جناحاتها وننتشي بالفخر لكونها
ـوذجـا فـذا لـلـرياضـيـة الـعـراقـية
ارقــام ومـــشــاركــات وتـــواجــد في
اقـــوى الـــبـــطـــوالت رغم عـــمـــرهـــا
الـريـاضي الـقـصـيـر اال انـهـا قدمت
الكثير ولوال االصـابة اللعينة التي
انــهت مــشـوارهــا لــكــانت حتــتـفظ
بي الى جانب بجعبتها بوسام او
اوســمــة ومــيـدالــيــات اخــرى كُــثـر
الــتـقـيــنـاهـا وكــان لـنـا مــعـهـا هـذا

احلوار .
البدايات

{ دائــمــا مــاتــتــرك الــبــدايــات بــصــمــة
التُمحى كلمينا عن انطالقتك االولى?

- خط انـطـالقـتي كـان من بـطـوالت
ـتـوسـطـة ـسـافـات ا ــدارس في ا ا
ـــــدرب 800 -400م شــــــاهـــــدنـي ا
شـاكر الـشيـخـلي وفي غضـون عام
من التـدريبـات استـطعت ان احطم
االرقــام عـلى اثـرهـا تــبـنـاني نـادي
الـــطـــلــبـــة والى االن احـــمل الـــرقم
الـــعــــراقي في فـــعـــالـــيـــة 800م لم
يُـــحـــطم الى الـــيــوم ومـن بــعـــدهــا
ــشــاركــات فــفي بــطــولــة تــوالـت ا
العالم لـلشباب 1983حصلت على
ركز اخلامس ورقم عراقي وكذلك ا
في بـــطـــولـــة شــــبـــاب الـــعـــالم في
ــركـز ــكــســيك ايـضــا حــصــدت ا ا
الـرابع وعلى الـصـعيـد الـعربي في
بــطـولـة شـبــاب الـعـرب عـام 1984
حــصــلت عــلـى اربــعــة مــيــدالــيـات
ذهـبـيـة وفي الـبـطولـة الـعـربـية في
ـــغــــرب عـــام 1985 كــــانت اخـــر ا
ـــركــز اجنـــازاتي حـــصــلت عـــلى ا
يـة نوال الـثـاني بعـد البـطـلة الـعـا
ـتوكل فـارقـامي كـانت في حتسن ا
وتــطــور بــاســتـمــرار وكــنت اُمــني
الـــنــفس بـــاحلــصــول عـــلى وســام
ـبي لـوال االصـابـة اوقـفتـني في او

عمر صغير  
{ بــعــد ان حلـقـت االصـابــة طــريــقكِ اين

توجهتي ?

5 % Í—UÝ ≠ œ«bGÐ

حسم مـصير الالعب مـازن فياض الى صـفوف فريق الشـرطة بكـرة القدم بـعد منحه بـطاقة االسـتغناء
من فـريقه الـسـابق الـنفـط وخضـوعه الى عـدد من الـشروط لـقـاء الالعب مع عـزفي الـقـيثـارة اخلـضراء
نازعات باحتاد الكرة العراقي في إنهاء األزمة ب نادي الشرطة وفشلت  في وقت سابق جلـنة فض ا

والنفط والتي حدثت بسبب الالعب مازن فياض.
وقـال مـصـدر من داخل الـلـجـنـة في تـصـريـحـات خـاصـة النـاديـان لم يـتـوصال إلـى حل إلنـهـاء األزمة

وفياض أكد أن عقده انتهى مع النفط ولذلك انتقل للشرطة. 
وانـضم مـازن فـياض إلـى الشـرطـة بـيـنـمـا يـؤكـد الـنـفط أن بـطـاقة الـالعب الـدوليـة مـازالت في حـوزته.
تـلـكه النـفط فـيمـا هدد صـدر إلى أن فيـاض شـدد على وجـود تالعب في فـترة الـعـقد الـذي  وأشـار ا

األخير باللجوء إلى احملاكم.
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ــاط ــا نـــعـــيــشـه من ا نـــتــيـــجـــة 
سـلوكـية ومـعيـشيـة تتـهافت عـليـنا
احتماالت ومؤثـرات عديدة تنعكس
سـلــبـا عـلى أدارتــنـا لـدفـة حــيـاتـنـا
فـتــعـصف اخملــاطـر الــصـحـيــة بـنـا
والـقــاتل الـصـامت ( ارتـفـاع ضـغط
الدم ) يـطرق االبـواب بعـد االربع
فــالــتــقــدم بـالــعــمــر المــفــر مـنه وال
نستـطيع احليـاد عنه لكن بأمـكاننا
السيـطرة فضغط الـدم يعبرعن قوة
الـقـلب في ضخ الدم وحتـريـكه عـبر
االوعــــيــــة الـــــدمــــويـــــة وايــــصــــال
االوكـــســـجـــ جلـــمـــيع االعـــضـــاء
واالنـــســـجـــة فـي اجلـــسم في دورة
كامـلة من اعـلى الرأس الى أخمص
الـقـدم من ثم عـودة الـدم الى الـقـلب
عــبــر االوردة ويــقــصــد بــاالرتــفــاع
زيــــادة ضـــغـط الـــدم عــــلى جـــدران
ـا يؤدي الى تـصـلـبـها الـشـرايـ 
وبـالـتـالي تُـصـبح مـهـمـة القـلب في
ضـخ الــــدم الـى اجلــــسـم تــــصـــــبح
فــضـغط الــدم االنــقــبـاضـي (ضـغط

الـدم عـنــد انـقـبـاض عـضــلـة الـقـلب
)يـعتـبر مـرتـفعـا في حال كـان اعلى
من 140 مـلــيـمــتــر زئـبق والــضـغط
االنـــبـــســـاطي (ضـــغط الـــدم عـــنـــد
ارتخـاء عضـلة القـلب) اعلى من 90
مليـمتر زئـبق ولهذا االرتفـاع قائمة
من العـوامل  وعلى رأسـها الـعامل
الوراثي فـهو لـيس إلزامـيا وواجب
احلدوث لـكنه مـساعـد في حال كان
احـد االبـوين مـصـابـا فـيـأخـذه عـنه
ــــركـــز الـــثـــاني يـــأتي في ا االوالد 
الــعـامـل الـنــفــسي خــاصــة اذا كـان
سـتـمر الـفـرد يعـاني من الـتـفكـيـر ا
ـنزل والـعمل فـيمـا يخص شـؤون ا
من ثم ثــالــثــا الــتــدخــ ومــاله من
مــخــاطـر واضــرار حتــاصــر جــهـاز
  كــذلك تــنـاول الــقـلـب والـشــرايــ
بــعض الــعــقـاقــيــر دون اســتــشـارة
طـبـيــة من بـعـدهـا الــقـائـمـة تـزدحم
بـثالثـة عـنـاصـر مـتـرابطـة وبـنـفس
الـــقــدر من االهـــمــيــة اال وهـي قــلــة
احلــركـة وحـيـاة اخلـمـول فـالـعالقـة
حــمــيـمــة بــ الــوزن وضــغط الـدم

فكلما زاد الـوزن عن احلد الطبيعي
تـناسب مـع طول الـفرد ونـوعية وا
عـمـله ونـشـاطه الـيومي عـرضه الى
الــكــولــســتــرول ومــنه الى تــصــلب
الــشـرايــ بــأجتـاه ارتــفــاع ضـغط
الدم واسـتهالك مـلح الطـعام بـكثرة
يــؤدي الى احــتـجــاز الــســوائل في
اجلـسم وبـالـتـالي زيـادة حـجم الدم
رض قد ال يشعر الفـرد باصابته با
كـــون اعــراضه غـــيــر مــحـــددة لــكن
ـعرفـة الـطـبيـة يـحددون اصـحـاب ا
بـعـضــا مـنـهــا الـدوار احـدهـا واالم
الــرأس والــقـلـب او زيـادة ضــربـات
القلب وعدم الـرؤية بوضوح اي ان
ـكن لــهـا ان تـتـأثـر االجــزاء الـتي 
بــارتــفــاع ضــغط الــدم هي الــدمــاغ
والـعـ والـقلب واالوعـيـة الـدمـوية
ريض وللمـتابعة الـدورية له على ا
يــجـب ان يــأخــذ بــعــدة نــقــاط قــبل
قـــــيــــاس ضـــــغط دمـه بــــاجلـــــهــــاز
اخملصص لذلك االستـرخاء خلمسة
دقـائق وان تـكـون يـده خالـيـة مـنـما
يـعـيق عمـلـية الـقـياس وثـابـتة غـير

متـحركـة وان يكـون اجلهـاز بوضع
ــســـتـــوى الــقـــلب  وعــدم مـــوازي 
الــكالم واخــذ الــقــيــاس مـرتــ في
ــســاء كــونـه بــتــغــيـر الــصــبــاح وا
مستـمرويتم قيـاسه في مكان هاد
وبــدرجـة حــرارة مـعــتـدلــة فـهــبـوط
كـن ان يؤدي الى درجـة احلـرارة 
ارتفاع ضغط الدم  ولعالجه وجب
االلـتـفـات لـنـظـام واسـلـوب احلـيـاة
باتباع برنامج غذائي صحي بعيدا
عن الـدهـون واستـبـدالـها بـالـزيوت
الـــــنــــبــــاتـــــيــــة حـــــتى نـــــأمن شــــر
الــكـــولـــســتـــرول الـــســـيئ وادخــال
االلــوان الى االطـــعــمــة بــاخلــضــار
والــفـــاكــهـــة واحلــبـــوب الــكـــامــلــة
لح والتقليل من تـناول الكافي وا
في الـطـعـام قدر االمـكـان ذلك كـفيال
بــــخـــفـض ضــــغط الــــدم وفـي هـــذا
الصـدد تؤكـد دراسة حـديثة ان 2.5
ـــعــدل مـــلـــجــرام مـــلح زيـــادة عن ا
الـطـبـيـعي الـذي يـوصي به االطـباء
وهو نـصف ملـعقـة شاي يؤدي الى
ــــعـــدل 7-10 ارتـــفــــاع الـــضــــغط 
مــلـم/زئــبق كـــذلك جتــنـب االغــذيــة
ـعاجلـة واحملفـوظـة التي حتـتوي ا
ـلح لـذلك فـلـنـتقي قـدرا كـبـيـرا من ا
الـــله بـــانـــفـــســنـــا وعـــلى رســـلـــنــا
ـمـلـحـة) ـلح (ا بـاسـتـعـمـال مــرذًة ا
واالكـــثـــار مـن االغـــذيـــة الـــغـــنـــيـــة
بـــالـــبــوتـــاســـيـــوم الــتـي تُــضـــعف
ــا يـسـاعـد تـأثـيــرات الـصـوديـوم 
على ضبط ضغـــــــــــط الدم والبعد
كل الـبــعـد عن االنــفـعـال فــالـضـغط
العصبي يكون تـأثيره مؤقت بينما
ــبـالــغـة فـيـه مـصـدر اسـتــمـراره وا
اســـاسي فـي ارتــفـــاع ضـــغـط الــدم
وبالتأكـيد العالج االبرز واالهم هو
الـريـاضــة عـصب احلـيــاة الـنـابض
ومـــحــــركـــهــــا االســـاسي فــــهي من
يــزودنـا بــطـاقــة ايـجــابـيــة وحـركـة
وحـــيـــويـــة وجـــســـد يـــنـــبــــــــــض
بــالـصــحـة يــكـفــيـنـا لــنـرمي بــعـلب
االدويـة خـارج الــنـوافـذ بــعـيـدا عن
متناولنا وننهض نشط متناس
ـرض قـد يـتـسـائل الـبعض لأللم وا
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تـفـوق في االخـطـاء اجلسـيـمة الـتي يـرتكـبـها عـدد من العـبيـنـا ا
في خيـارات االحتراف فعـاليـة كرة الـقدم والعـاب رياضـية أخـرى
تـصـبح بـ مـدة زمـنيـة وأخـرى مـادة لـعـدد غـيـر قلـيل من االقالم
الــريـاضـيـة .. يـرضـى الالعب في بـدايـة االمــر بـعـرض غـيـر ذات
قيمة فنية من فريق ناد مـغمور في احدى الدول ويلعب له موسما
ثم يـنـتـقـل الى فـريق اخـر جملـرد ريـاضــيـا واحـدا او اقل من ذلـك
ـغـمــور االول .. يـقـنع االنـتـقــال دون ان يـتـرك أثــراَ في الـفـريـق ا
ويحاول من خالل وسائل االعالم احمللية ان يقنع نفسه بانه جنح
الـرأي الــعـام الــريـاضي بــان مـســتـواه في تــطـور وهــو يـدعي انه
يـــدرس عـــرضـــا مـن فـــريق اوربي بـــعـــد ان (جنـح) في جتـــربـــته
ـكن ان تـنـطلي عـلى اجلـمـهور مـتـناسـيـا بـان ادعاءاته ال  االولى
الــريـاضي الــذي بــوسـعـه ان يـشــاهــد مـعــظم مــبـاريــات بــطـوالت
الــدوري في دول الـعـالم اخملـتـلـفـة مـن خالل الـقـنـوات الـفـضـائـيـة
شـفـرة .. و ال يسـتـطيع ان يـغـطي شمس ـفتـوحـة وا الـريـاضيـة ا
ـتـفــوق يـعـلم قـبـل غـيـره ان عـمـره احلـقـيـقــة بـغـربـالـه .. الالعب ا
وإزاء هذه الرياضي وفي احسن االحوال  اليتعدى عشر سنوات
ـسـاحة ـتـفـوق) فـوق هـذه ا احلـقـيـقـة يـجب ان يـتـحـرك (الالعب ا
ـنتـهى احلـرص واجلـديـة والـصدق مع الـزمـنـيـة القـصـيـرة جـدا 
النـفس .. ويـسعى الى عـدم تكـرار اخـطاء زمالئه الـذين احتـرفوا
في هـذا الـبـلـد او ذاك .. إدعـاء الـنجـاح ال يـنـطـلي عـلى أحـد كـما
ــتـقـن دائـمــا يـثــمـر اداءا ومــردودا نـوعــيـ .. والــعـمل ا اسـلــفت
كن ان كن له ان يبرمج خططه (االحترافية)..  تفوق  الالعب ا
يــكــون الــهــدف من االحــتــراف فـي الــفــريق اخلــارجي االول هــو
حتـقيق (%20) من طـمـوحه .. ثم يـطـور هـذا الـطـمـوح مع فـريق
اخــر من نــفس الــبــلــد او مع فــريق في بــلــد أخــر .. واذكــر هــنـا
وذجا تـناولـته في مقام اخـر وهو حالـة الالعب االيراني الدولي

ي ..  عروف علي كر ا
هـذا الــنـجم الـكـبـيـر كــان يـلـعب في اوائل عـام  2002 في فريق
وكــــان وقـــتــــذاك في اوج تـــالــــقه .. لم نــــادي االهـــلي االمــــاراتي
يـستـنكف او يـقلل من قـيمـة الفـرصة االمـاراتيـة رغم انهـا لم تكن
ولـكـنه بـذل اقـصى جـهـده لـيـكـون في مـسـتوى تـمـثل طـمـوحه كـله
كـأفاة اسـمه ويحـقق طمـوح الـنادي االمـاراتي .. جنح فـعال .. وا
كـانت عــقـد لــعب مع فـريق نــادي بـايــرن مـيــونـيخ .. جتــربـة عـلي
و نـقدمها لكل ي تستحق الـوقوف عندها كر
والذين العبيـنا احملـترف في خـارج البالد
لالسـتــفـادة في طــريــقـهم الى االحــتــراف

منها.
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عن مــاهــيـــة الــعالقــة بــ
حـــركـــة اجلـــسم وضـــغط
الدم واجلـواب يـأتيه في
احلال عندما يبذل الفرد
مـجـهـود بدنـي رياضي
بــــــــالــــــــتــــــــحــــــــديـــــــد
واوكـــــــســــــجــــــيـــــــني
(هــوائي) فــالــتــأثــيــر
يــنـقــسم شـقـ االول
رفع قدرة رئـتيه على
الــــتــــنــــفس بــــعــــمق
وبــســرعــة لــتــوفــيـر
كـــمــيـــة كـــبـــيــرة من
األوكسـج في الدم
واالخـــــر رفـع قــــدرة
القلب عـلى توصيل
أكــبـر قـدر كــبـيـرمن
األوكـــســـجـــ إلى
جـــمــــيع أعـــضـــاء
اجلسم ولتـحقيق
هـذا نــحـتـاج إلى
تـنـشـيط وتـمـرين
الـــرئـــتـــ والــقـــلب

واألوعية الدموية عبر حتريك
عـــضـالت اجلـــسم كـي تـــكـــون
لديها كفـاءة عالية في القــــسم
بـعـمـلـيـة تـوصـيل األوكـسـجـ

ودائــمــا مــا نــؤكـد ان الــسـالمـة
ــارســــــــــة الــشــخـــصــيــة في 
االنــشـطــة الــريــاضــيـة تــأتي من
الـتــدريج في رفع نـبـضـات الـقـلب
وفي بدء النـشاط وفي االنتـهاء منه
نتالفى الســــــــرعة في إجــــــــهاد
الــعـضالت بــذلك حـتى ال يــتـلـقى
ــا الــقـــلب جـــــــــــهـــد شــديــد 
نح الفرصـة الكافيـة لتنشيط
اجلــــهـــــاز الــــدوري الـــــدمــــوي
وبالتالي امكانية خفض ضغط
الـــــــــدم مـع احلـــــــــرص عـــــــــلى
جتـــــــــــنب تـأديـة الــتـمـريـنـات
الـتي تــتـطــلب الـشــد واالحـكـام
وكتم الـنفس تـالفيـا الجهاد
الـــقــلب والــــــــــعــضالت

العاملة.

ثابة حتدي وجناح بجانبها كان 
ان نُنافس معهـا ونخرج من بعدها
رأة العراقية وهي اشادت انذاك با
وذكــرت اسـمي واالن هي صــاحـبـة
ـبـيـة قـرار وشـأن في الــلـجـنــة االو
الـدولـية ونـعـتز بـذلك كـونهـا تُـمثل

رأة العربية  ا
{ الم تُفكري في االجتاه للتدريب?

- قــــررت االبـــــتــــعــــاد عـن مــــجــــال
الـــتــــدريب كــــون الــــظـــروف الــــتي
واجهتـني لم جتعلني سـعيدة لذلك
دخــلت مـجـال ادارة الــريـاضـة فـقـد
واضيع العادة شاركت في بعض ا
الرياضة العراقـية فاجلميع عرفني

في الفترة االخيرة اداريآ
{ بعـد استقــــــــــراركِ في السويـد لفترة
مـن الــزمـن أمــا كـــان لكِ نـــشـــاط ريــاضي

هناك ?
انــا لم ابــتـعــد كــثـيــرا ســافـرت في
احــداث عـام 2006 وعــدتُ في عـام
2011 مـارسـت احلـيـاة الـريـاضـيـة
هــنــاك عــمـلـت بـرنــامج لــلــريــاضـة

ــديـنــة الــتي كـنت الــنـســويــة في ا
أقـطـن فـيــهـا لــكــني لم انــسـجم مع
اجملتـمع الـغربي ولم احتـمل البـعد
عـن الـعـراق هـنــا تـاريـخي واسـمي

لذلك عدتُ الستنشق هواء بغداد 
{ كـــيف تـــريـن الـــعـــمل االداري بـــجـــانب

الرجل ?
في احلقـيقة هـناك شحـة بالعـنصر
الـنـســوي بـاحلـيـاة الــريـاضـيـة في
جــــمــــيع مــــفــــاصــــلــــهــــا االداريــــة
والـتـدريــبـيـة والـتـحـكــيـمـيـة هـنـاك
ـقابل اسـتـحواذ كـامل لـلـرجل في ا
جنــد الـــقــــــــــــــلـــيل مـن الـــنـــســاء
عترك االداري ورغـــــــــم يدخلون ا
قــلـــتــهم اال اني اجـــد فــيــهم طــاقــة
صــــــــادقة ومـحتـــــــــــرمـة وفعالة
حتـتـاج لـلـدعم والـتـنــــــــشـيط  من
ـسـؤولـة عن اتــــــــــخـاذ اجلـهـات ا
الـقـرار وامـــــــــثـلـة عـلى ذلك جلـنة
راة والرياضـة في وزارة الشباب ا
والـــريـــاضــــة وجلـــنـــة الـــريـــاضـــة
ــبــيـة الــنــســويـة في الــلــجــنـة االو

وغيرها. 
ـدارس { انــتي من مــؤسـسـي مـشــروع ا

التخصصية مع ذلك ابتعدتيعنه ?
في احلــقــيــقـة الــتــأســيس اليــعـني
االســتــمــرار انــا عــمــلـت لــســنــتـ
دارس التخصصية متواصلة في ا
وبــعــدهــا تــركت مــكــاني لالخــرين
لــيــتــســنى لــهم الــعــمل وانــا أعـدهُ

بارقة امل للرياضة العراقية 
ن تـسـنـدين الـفضـل فيـمـا حـقـقتي من  }

جناح ?
- بــالـــطــبع الـى الــدكـــتــور شـــاكــر
الـــشــيـــخـــلي بـــاعــتـــبـــاره كــان لي
عـمل بــكل جـهـدآ ابــآواخـآوصــديق
وتـفــاني ولــواله لم تــكن كــثــيـر من

الرياضات النسوية 
ـكــانـة { االن وبـعــد ان اصـبــحتِ بـهــذه ا

اذا تطمح ?
- اطــمح بــأن تـنــتــعش ريـاضــتــنـا
وتـنـفض عـنهـا غـبار مـاتُـعـانيه من
مشاكل اليـوم ويعم السالم واخلير

على بالدنا.

احـد مـتـسـابـقي
ماراتوت الهواة


