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اعتبر جنم املبارزة العاملي طارق القالف 
ان شهر رمضان من أفضل شهور السنة لديه 
لطابعه اخلاص ولنكهته املميزة، وقال كل 
شيء في هذا الشهر مميز وجميل خصوصا 
التجمعات العائلية وتبادل الزيارات بني األهل 
واألصدقاء حيث تزداد الروابط االجتماعية 
خالل أيامه املباركة وهو س���ر من األسرار 
اخلاصة بطبيعة هذا الش���هر الكرمي الذي 
يتقرب فيه اإلنس���ان الى ربه عبر تكثيف 
العبادات املختلفة، واضاف مرت علي ظروف 
كثيرة لطبيعة مشاركاتي اخلارجية سواء 
في املعسكرات او البطوالت واحرص متاما 
على إكمال الصوم في املعس���كرات إلمكانية 
التحك���م في األوقات اخلاص���ة في التدريب 
والتي عادة ما تكون قريبة على موعد اإلفطار 
وتستمر الى ما بعد اإلفطار ولكن في البطوالت 
الرسمية ال ميكن تغيير املواعيد ولعبة املبارزة 
بالذات حتتاج الى إعداد وجتهيز ذهني وبدني 

خاص.
واستذكر احدى البطوالت الدولية املهمة 
وكانت في ايطاليا وقال أتذكر ان هذه البطولة 
اتس����مت بالعاملية لكث����رة األندية األوروبية 

املش����اركة فيها وكانت املنافسة شرسة بني األبطال 
املشاركني وشاءت الظروف ان تقام خالل شهر رمضان 
وحاولت في اليوم األول املشاركة وأنا صائم لكنني 
لم اس����تطع إكمال الصوم حيث بدأ تأثير اإلمساك 
علي واضحا وخسرت اجلولة األولى وبعدها سألت 
بعض املشايخ عن امكانية اإلفطار الستكمال البطولة 
خصوصا انني في حال سفر، كما ان خوض املنافسات 
يحتاج تهيئة بدنية وذهنية خاصة، فكانت االجابة 
نعمة من رب العاملني بج����واز اإلفطار والتعويض 
الحقا وبالفعل أفطرت ف����ي اليوم الثاني وتناولت 
الريوق قبل التوجه الى الصالة وكانت النتائج في 

ذلك اليوم اكثر ايجابية 
ويضيف القالف انه وفي احدى املرات اثناء تواجدي 
في البالد توجهت ال����ى صالة التدريب وبعد مرور 
وقت على احلصة التدريبية وأثناء التوقف لسماع 
توجيهات املدرب نسيت نفسي وشربت ماي فضحك 
املدرب وعندها تنبهت الى ما وقعت فيه من خطأ بفعل 
السهو والنسيان، فكان موقفا مضحكا امام اجلهاز 
الفني وزمالئي الالعبني اثناء توجيهات املدرب نسيت 

نفسي وشربت ماء فما كان منه اال ان نبهني.

 ٭مبارك الخالدي

في إيطاليا »تريقت« وحققت نتائج إيجابية

كرة القدم وجنومها لها فضل كبير على 
بعض الدول، فالعالم قد يعرف دولة من خالل 
تألق أحد أبنائها في لعب كرة القدم وانضمامه 
إلى ناد كبير ومشهور له سمعة عاملية. ومن 
النجوم الذين دفعوا كثيرا للتعاطف مع ما 
يعانيه ش����عب دولة بوروندي من أمراض 
ومجاعة وحرب، جنم فريق موناكو وروما 
السابق شعباني نوندا الذي سبق له اللعب 
مع زيوريخ ورين وبالكبيرن وغلطة سراي 

عالوة على روما وموناكو، وبفضل شهرته 
وأهدافه دفع املاليني للتعاطف مع ش����عب 
بوروندي موطنه األصلي وجمهورية الكونغو 

التي لعب ملنتخبها قبل اعتزاله.
ودولة بوروندي هي جمهورية صغيرة 
في وس����ط قارة أفريقيا وال توجد سواحل 
لها، وفي شمالها رواندا، وشرقها وجنوبها 
تنزانيا وفي غربها الكونغو، وهي احدى دول 
منابع نهر النيل بينما جمهورية الكونغو 

الدميوقراطية، »زائير سابقا« تقع ايضا في 
وس����ط أفريقيا، ويحدها كل من جمهورية 
أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، أوغندا، 
روان����دا، بوروندي، زامبيا، أنغوال وخليج 

غينيا.
وبدأت قصة نون���دا املهاجم النحيل في 
بوروندي، لكنه كان مرغما وبعد وقت قصير 
على الفرار من موطنه بسبب احلرب األهلية 
التي استمرت لعقود لينتقل للكونغو حيث 

عشق نوندا كرة القدم، وكان يلعب مع شباب 
أفريقيا عندما التقطته عيون كشافي نادي 
زيوريخ السويسري حيث تألق قبل ان ينتقل 
لنادي رين الفرنسي الذي كان جناحه فيه 
بوابة عبوره إلى موناكو حيث صنع أمجاده 
قبل انتقاله لروما وبالكبيرن وغلطة سراي 
حيث أنهى مسيرته االحترافية عام 2010. 

 ٭أحمد حسين

قاد العالم للتعاطف شعباني نوندا
مع بوروندي والكونغو العبون صنعوا شهرة بالدهم

شعباني نوندا تألق 
في موناكو الفرنسي 

طارق القالف في احدى بطوالته

القالف.. 

القالف في ضيافة »األنباء«


