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أحمد حسن: هدفي في رواندا 
مكافأة من اهلل على صيامي

الصقر المصري عانى األمرين في ناديه السابق أندرلخت البليجكي بسبب إصراره على الصوم

واجه احملترفون العرب في أوروبا على مدار السنوات والعقود 
املاضية مشاكل كبيرة مع أنديتهم في شهر رمضان، نتيجة إصرار 
بعضهم على الصيام، رغم الضغوط املختلفة التي تعرضوا لها 

من املدربني.
وارتبط اسم قائد املنتخب املصري أحمد حسن خالل تواجده 
ف���ي اندرخلت البلجيكي منذ عام���ني مبعاناة الالعب العربي في 
أوروبا خالل شهر الصيام، فقد مت حرمانه من مباريات فريقه في 

دوري أبطال أوروبا بسبب متسكه بالصوم، وفيما بعد 
رضخ مدرب اندرخلت لرغبة الالعب ومنحه فرص 

املشاركة وهو صائم، فظهر أحمد حسن بشكل 
جيد أجبر اجلميع على احترام رغبته.

وكان حسن قد أعرب عن سعادته بفوز 
فريقه أم���ام منتخب روان���دا في املباراة 
التي جمعتهما في مبلعب »أوماهورو« 

بالعاصمة الرواندية كيغالي في إطار 
اجلولة الرابعة من مباريات املجموعة 
الثالثة بالتصفيات االفريقية املؤهلة 

لكاس العالم 2010. 
وكان حسن قد سجل هدف الفوز 
للمنتخب املصري في الدقيقة 70 
من أحداث املباراة، ليرتفع رصيد 
املنتخب املصري إلى سبع نقاط 
ف���ي املركز الثان���ي بفارق ثالث 
نقاط عن منتخب اجلزائر صاحب 

الصدارة. 
وقال حسن »أحمد اهلل على هذا 
الفوز، لقد أديت املباراة وأنا صائم، 
وكانت مكافأة اهلل لي وللفريق 

هي هدف الفوز«. 
واشار حسن إلى أن هدفه في 
املباريات التي يخوضها مع فريقه 
أو منتخب بالده هو حتقيق الفوز 
فحسب، مشيرا إلى أن اهلل يكافئه 

ويجعل الفوز عن طريق أهدافه وهو 
الشيء الذي يسعده. 

وتابع قائال: »تعودت على الصيام 
أثناء املباريات منذ فترة طويلة، واألمر 

محسوم بالنسبة لي، فأنا قادر على اللعب 
بنفس املستوى واألداء وأنا صائم، وهدف 
الفوز يعد مكافأة من اهلل على صيامي«.

واختتم قائد املنتخب املصري تصريحاته 
مشيدا بزمالئه الالعبني، مضيفا »لقد أدينا مباراة 

كبيرة، الالعبون كلهم رجال واحلمد هلل«.

منقذ الفراعنة واألهلي

أصبح حس���ن ميثل دور املنقذ بكل براعة في الفترة األخيرة، 
سواء مع األهلي أو منتخب الفراعنة، فهو اآلن احد هدافي فريقه 
حيث جنح في وضع بصمته في املباريات التي خاضها األهلي في 
الدوري املمتاز محرزا الهدف األول في مرمى احمللة وهدف التعادل 
في لقاء الش���رطة وأيضا هدف التعادل أمام حرس احلدود، كما 

صنع هدفني أمام طالئع اجليش 4-2. وكانت البصمة التي أعادت 
البس���مة للجماهير املصرية عندما أحرز هدف الفوز في رواندا 

ليعيد إحياء آمال الفراعنة في التأهل لكأس العالم 2010.
والصقر حس���ن من مواليد األول من مايو 1975 مبركز مغاغة 
محافظة املنيا وبدأ مش���واره مع الكرة كأحد ناشئي مركز شباب 
مغاغة قبل أن ينتقل إلى نادي أسوان الذي قدمه للنادي اإلسماعيلي 
حيث كانت البداية احلقيقية ألحمد حسن عام 1995 وهو املوسم 
نفس���ه الذي شهد انضمامه للمنتخب األوملبي وحصل 
معه في العام نفس���ه على ذهبي���ة دورة األلعاب 

األفريقية بهراري.
وكان أحمد حسن عضوا باملنتخب املصري 
أثناء مشاركته في كأس األمم األفريقية منذ 
1996 حتى بطولة 2008 غانا وحصل مع 
منتخب مصر على 3 بطوالت أفريقية 1998 
و2006 و2008 وكل بطولة لها ذكرى معه 
ففي بطولة 98 ببوركينا فاسو أحرز 
الهدف األول في مرمى جنوب أفريقيا 
في نهائي البطولة وفي بطولة 2006 
حصل على أحس���ن العب وهداف 
املنتخب برصيد 4 أهداف أما في 
2008 فكان كابنت وقائد املنتخب 

وحمل كأس البطولة.
وعلى مستوى عالقته مبدربي 
املنتخب، لم يثر أحمد حسن أي 
مشكلة منذ بدايته مع الهولندي 
رود كرول حتى حسن شحاتة.. 
وبينهما كان م���ن أكثر النجوم 
اقترابا من قلب وفكر جنرال الكرة 

املصرية محمود اجلوهري.
أحمد حسن شارك في صفوف 
اإلسماعيلي ملدة 4 مواسم لم يحقق 
معه أي بطولة ولكنه كان أحسن 
العب في صفوف الفريق. مشوار 
الصقر االحترافي بدأ عام 1998 في 
التركي وخالل فترة  نادي كوجالي 
االحتراف من 1998 حتى 2008 تنقل 
بني 4 أندية تركية وناد بلجيكي وهي: 
كوجالي ودينزلي وجنشلر وبشكتاش 
التركي ثم نادي أندرخلت البلجيكي وأحرز 
5 بطوالت خالل مش���واره االحترافي بدأت 
بكأس تركيا مع بشكتاش ثم بطولة الدوري 
البلجيكي وكأس بلجيكا وكأس السوبر البلجيكي 
مرتني مع نادي اندرخلت وحصل على لقب أحسن 

العب في بلجيكا موسم 2007.
ثم عاد منذ موسمني  لينضم لصفوف النادي األهلي، مؤكدا 
أن الفانيلة احلمراء كانت ضمن أمانيه وحصل معه على بطولة 
الس���وبر املصري ودوري أبطال أفريقيا وبطولة الدوري العام، 
ومازال الصقر يحلق في سماء اللعبة ضاربا املثل ألجيال جديدة 
ترى فيه االنتظام واالنخ���راط في جماعية األداء.. إنها جنومية 

الصقر احلقيقية.
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حتفل املالعب في أوروبا بالعديد من الالعبني املسلمني الذين 
يقدم بعضهم صورة طيبة للدين اإلسالمي في البطوالت األوروبية، 
ويعتبر بعضهم سفراء مشرفني لإلسالم عن طريق التزامهم ومتسكهم 
بتعاليم وفرائض الدين، وابتعادهم عن التورط في فضائح جنسية 
أو إدمان للخمور واملخدرات بجان�ب تبرعاتهم للفقراء واملرضى 
ومس�اهماتهم في أعمال اخلير. وخالل شهر رمضان الكرمي تقدم 
»األنباء« مسيرة 30 العبا مسلما في املالعب األوروبية كما نستعرض 
عاداتهم وتقاليدهم ومدى التزامهم بالدي�ن بجانب تأثير الصيام 
عليهم خالل ش�هر رمضان، حيث جند العب�ني يصومون وآخرون 
يفطرون، وقد يجبر البعض على اإلفط�ار جتنبا لغضب املدرب أو 

ألي عقوبات من ناديه.
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