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االثنني ٢٠ مايو ٢٠١٩ نوافـذ 

رمضـانية
سوالف رمضانية

القاهرة - سامي عبدالفتاح

رغم الظالل التي أحاطت به في السنوات األخيرة حتى 
اضطــر لالعتزال، ســيبقى عماد متعــب، واحدا من ابرز 
جنوم وهدافي الكرة املصرية على مدى تاريخها، ســواء 
مع األهلي أو منتخب مصر.. فكان هدافا وقناصا يشــهد 
لــه اجلميع، ومع ســنواته األولى في األهلي كان زمالؤه 
الالعبون يلقبونه بأشهر عازب في الوسط الكروي، ألنه 
قادم من محافظة الشــرقية الى القاهــرة، فعاش وحيدا 
لسنوات طويلة، قبل ان يرزقه اهلل بزوجته »يارا« وابنتيه 

»متارا وسيلني«.
عماد متعب سطر اسمه بأحرف من نور حني حصد لقب 
هداف الدوري بأول مواسمه مع األهلي موسم ٢٠٠4/٢٠٠5، 
وذلــك برصيد ١5 هدفا، ليكون أصغر العب يحصل على 

هذا اللقب في تاريخ الدوري املصري.
وعن كيــف كان ميضى ايام الشــهر الفضيل في أيام 

العزوبية؟ يقول متعب: »كانت سنوات صعبة من الوحدة، 
وكنــت اكثر ما أشــعر بهــا في رمضــان، عندما متنعني 
التدريبات واملباريات من الســفر إلى بلدتي وأسرتي في 
الشــرقية.. فكنت افطر يوميا في أحــد املطاعم بصحبة 
زميل لي في الفريق، أو وحدي، أو معزوما لدى أسرة أي 
مــن زمالئي، ورغم اهتمام كل زمالئي بأن أكون معهم إال 

أنني كنت أشعر بالغربة في هذه األيام بالذات.
ويضيــف: »األمر اختلف متــام عندما عرفت زوجتي 
يارا نعــوم وتزوجنا، فطلقت الوحدة والعزوبية نهائيا 
ألقضــي معظم أيام رمضان في منزلــي مع يارا وابنتي، 
وإذا جاءتني الفرصة نذهب جميعا إلى الشرقية، اللتقى 

بأسرتي وزمالئي«.
متعب أكد ان له نظاما خاصا في شــهر رمضان حيث 
يحرص على قضاء أغلب الوقت في التعبد وقراءة القرآن 
والصلوات، ومساعدة زوجته في املطبخ إلعداد اإلفطار، 
ألنني أجيد الطبخ الذي تعلمته أيام العزوبية، وفي حال 

عدم وجود ارتباطات أصطحب أسرتي للسهر مع أصدقائنا 
في سهرات رمضانية جميلة سواء على اإلفطار أو السحور.
وعن مشــاعره ومنتخب مصر ســيخوض منافسات 
بطولــة األمم بعد الشــهر الفضيل مباشــرة، قال متعب: 
»كنت أمتنى أن أكون مشــاركا في هذه البطولة مع جيل 
جديد مــن الالعبني، ألنها بطولة كبرى، وســتكون على 
أرضنــا وبــني جماهيرنا، ولكني اآلن فــي محطة أخرى، 
كمحلــل كروي، وأتوقع أن يكون منتخب مصر منافســا 
قويا على اللقب.. إال أن املهمة لن تكون سهلة، ألن أغلب 
عناصر اجليل احلالي تنقصهم اخلبرات، وأيضا اجلهاز 
الفنــي بقادة األوروغواي اغيري، الذي ال ميلك أي خبرة 
فــي التعامل في التعامل مع الكرة األفريقية.. ورغم ذلك 
فإنني أتصور أن وجود البطولة في مصر وأمام اجلمهور 
الرائع، سيساعد على جتاوز هذه األمور مع االعتماد على 
اخلبرات املوجودة في منتخب مصر بقيادة النجم العاملي 

محمد صالح«.

ماذا لو؟

يحيى حميدان 

»مــاذا لــو أصبحــت مســؤوال عن 
لعبتك املفضلة.. وبيدك القرار لتغيير 
بعض األمــور، ما هي القــرارات التي 
ستتخذها؟« سؤال طرحناه على العب 
كاظمــة ومنتخب كــرة الصاالت أحمد 
الفارسي، الذي أجاب بأنه سيتخذ عددا 
من القرارات من شــأنها أن تعمل على 
رعاية الالعبني منذ الصغر واالهتمام 
بهم وتوفير سبل التطوير لهم؛ ليكونوا 
قادرين على حتقيق مزيد من اإلجنازات 
لهذه اللعبة التي سجلت إجنازات الفتة 
في السنوات األخيرة ومنها حتقيق لقب 
بطولة اخلليج )مرتني( والوصول الى 
نهائيات كأس العالم ٢٠١٢ في تايلند، 
واخلــروج مبظهر مشــرف خالل هذه 
املشاركة املونديالية التي شهدت الفوز 

على منتخب مصر.
وذكــر الفارســي أنه فــي حال كان 

املســؤول فســيعمل علــى التعاقد مع 
مدربني عامليني ملنتخباتنا الوطنية في 
كافة الفئــات العمرية وحتى املنتخب 
األول وذلك ألنهم ميتلكون خبرة كبيرة 
ويستطيعون نقل الالعبني الكويتيني 

من مرحلة الى مرحلة أعلى.
وأضــاف أن اللعبة بحاجــة لبناء 
صــاالت حديثة تــوازي املوجودة في 
الدول املتطورة، كما ان الالعبني يعانون 
مــن تواضع الصاالت التي تقام عليها 
التدريبــات واملباريــات، وكذلــك عدم 
توفر صالة مجهزة على أعلى مستوى 
الحتضان تدريبات ومباريات »األزرق«. 
وأشار الفارسي الى أنه شعر بفارق 
كبير عقــب خوضه بعــض املباريات 
علــى صالة نادي الكويت عقب انتهاء 
بطولــة األندية اآلســيوية لكــرة اليد 
والتي مت خاللهــا تركيب أرضية على 
مستوى عال، األمر الذي جعل الالعبني 
يخوضون املباريات بـ »نفس مفتوحة« 

وهذا األمر مطلوب نظرا ملا نشاهده في 
الدول األخرى. 

وذكــر أن من بــني القــرارات التي 
سيتخذها أنه سيشجع احتراف الالعبني 
الكويتيني في اخلارج، مبينا اننا قادرون 
على اللعب في دوري الدرجة الثانية في 
إسبانيا على سبيل املثال لكن ما مينعنا 
حاليا هو ضعــف املقابل املادي، إذ إن 
الراتب الشهري ال يتجاوز 3 آالف دوالر 
شهريا وهو مبلغ زهيد ال يشجع على 
خوض التجربة وحتمل مشقة الغربة. 
وقــال الفارســي: »لدينــا العبون 
خاضــوا جتــارب احترافيــة مميزة، 
مثل عبدالرحمن الوادي وعبدالرحمن 
الطويل الذي احترف ملدة شهر مع فريق 
ڤيتنامي وقدم معه مستويات رائعة اال 
أنه عانى من الغربة وصعوبة احلياة في 
ڤيتنام ولوال قصر فترة االحتراف التي 
جاءت خالل بطولة األندية اآلسيوية 

ملا استطاع التحمل«.

متعب: أساعد زوجتي في املطبخ مستفيداً من أيام العزوبيةمن الذاكرة

»الصقر«.. جنم قدساوي الفارسي: رعاية العبي »الصاالت«
من الصغر.. وتشجيع االحتراف

أسطورة

 أشكناني: انتشار الدورات الرمضانية 
عالمة فارقة للكويت

فرض احلكم عمار أشكناني نفسه في عالم التحكيم للساحرة املستديرة في السنوات األخيرة، واصبح 
احد اهم حكام الساحة في الكره الكويتية اذ يتمتع بإملام واسع بالقانون وبشخصية قوية اهلته ألخذ 
الطريق نحو الشارة الدولية كأحد حكام النخبة االسيويني. »األنباء« التقت أشكناني وسألته عن األجواء 

الرياضية في رمضان وكيف يستقبل الشهر الفضيل، وهل له طقوس خاصة فيه، فكان هذا احلوار:

مبارك اخلالدي

كيف تستقبلون الشهر الكرمي؟
٭ نتمنى من اهلل ان يعيد الشهر الفضيل 
دائما على اجلميع باخلير واليمن والبركات، 
واحلقيقــة نحن نتشــوق كل عام ملقدمه 
املبارك بأجواء الرحمة والدعاء بأن يتقبل 
منا اهلل هذا القليل الذي نقدمه خالل الشهر 
الفضيل، كما ان هناك اســتعدادات مادية 
خاصة عبر توفير األطعمة اخلاصة بهذا 

الشهر.

وهل لديكم طقوس خاصة في رمضان؟
٭ بالتأكيد، فلدي حرص كبير على تقدمي 
التهنئة لألهل واالصدقاء في الليالي االولى 
من الشهر وتبادل الزيارات العائلية وكذلك 
احلرص على استثمار الليالي املباركة في 
الدعاء والصالة وقراءة القرآن، مع التزام 
برنامج غذائي صحي للحفاظ على الوزن.

وكيف حتافظ على لياقتك البدنية؟
٭ كرياضي وكحكم ألتزم برنامجا رياضيا 
طوال العــام وفي شــهر رمضان أحرص 
على إنقاص وزني عبر التدريب او املشي 
قبل الفطور او بعده وجتنب األطعمة ذات 
السعرات احلرارية العالية او املشروبات 

الغازية والعصائر.

وما هي وجبتك املفضلة؟
٭ تشريب اللحم وهي األكلة الكويتية التي 
حترص عليها كل اسرة كويتية اضافة الى 
الشوربة واجتنب بشكل كامل احللويات 

وغيرها.

واين تفضل تناول طعام االفطار؟
٭ ال احرص على تلبية الدعوات اخلاصة، 
وافضل تناول االفطار في البيت او مع االهل 
لتواجد الوالد والوالدة وذلك خلصوصية 

طعام االفطار في هذا الشهر.

وماذا عن الدورات الرمضانية؟
٭ أشــارك فــي ادارة بعــض املباريات 
بالدورات الرمضانية اذا كانت حتت مظلة 
احتاد الكــرة او الهيئة العامة للرياضة 
وهي فرصة ملمارســة الرياضة فاحلكم 

جزء من اللعبة.

انتم مع أو ضد الدورات الرمضانية؟
٭ نعم مع الدورات الرمضانية بال تردد 
فأساسا الرياضة هي غذاء الروح وافضل 
وسيلة للشــباب لقضاء اوقات الفراغ 
بشيء مفيد، وهلل احلمد انتشار الدورات 
الرمضانية بشــكل واسع في الكويت 
يشــكل عالمة فارقــة فهي تنظم حتت 
رعاية االحتاد او الهيئة او اجلمعيات 
التعاونية او النواب وكذلك شخصيات 
ملــا لها من مــردودات ايجابية كثيرة 
وهي فرصة مناســبة جدا للتعارف 

وتوثيق العالقات.

تشريب اللحم أكلتي 
املفضلة وأجتنب 

احللويات بشكل كامل 
خالل رمضان

ناصر العنزي

برز في بداية التسعينيات العب خط 
وسط القادسية هاني الصقر وأصبح واحدا 

من جنومه وساهم في إحراز بطولة الدوري 
أكثر من مرة وبطولتي كأس صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد، ورافق الصقر نخبة 

مميزة من الالعبني القدساويني الذين قدموا 
أفضل العروض الفنية مثل عبيد الشمري ومؤيد 

احلداد وسالم ميرزا وحمد الصالح ومحمد مبارك 
ومحمد جاسم ومحمد بنيان وناصر بنيان وأحمد 

ذياب ومحسن غامن ومحسن العنزي.
وأشرف الكثير من املدربني على تدريب هاني 
الصقر وأجمعوا على ارتفاع مستواه الفني وكانوا 
يشــركونه أساســيا اذا كان جاهزا بدنيا، وكانت 
اإلصابة هي التي حتجبه عن املشاركة األساسية. 
يقول املدرب البرازيلي باترســيو ان الصقر من 
أفضل العبي خط الوسط ويتميز بالطول املناسب 
لالعب الكرة وجهده الوافر في امللعب كما أنه يطبق 
ما أريده منــه دون أن يخرج من النص كما يفعل 

بعض الالعبني.
وشكل هاني الصقر مع زمالئه عبيد الشمري 
ومحمد مبارك ومحمد جاســم وطارق اجلالهمة 
مجموعة متفاهمة، ومتيز الصقر والذي يفضل 

اللعب في اجلهة اليمنى في خط الوسط باالنطالق 
السريع بالكرة مع قدرة على االحتفاظ بالكرة، 
كما أنه يحسن التسديد القوي او كما يعرف 
بصاحب القدم »الثقيلة« وله أهداف كثيرة 
ومن أجملها هدفه في مرمى كاظمة في كأس 

سمو األمير موسم 1998/1997 بعدما سدد كرة 
صاروخية سكنت الزاوية العليا.

مشوار هاني الصقر مع املنتخب لم يكن مثلما 
أراده حيث غاب عن بعض البطوالت بسبب اإلصابة 
واختاره املدرب التشيكي ميالن ماتشاال أثناء تصفيات 
كأس العالم »1998« وشــارك في بعض املباريات 
آساسيا ولم يوفق األزرق وقتها في التأهل للمونديال 
رغم كثرة النجوم في صفوفه. وفي بطولة »خليجي 

14« في البحرين كان هاني الصقر أحد األسماء 
الرئيســية للفوز باللقب في تشكيلة ضمت 
أبرز العبي املنتخب الكويتي وبعد أن خسر 
األزرق أول مباراة أمام السعودية عاد واكتسح 
كل املنتخبات حتى وصل للقب عن جدارة.

»ألتزم ببرنامج رياضي خاص خالل رمضان إلنقاص وزني«


