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الثالثاء ٢١ مايو ٢٠١٩ نوافـذ 

رمضـانية

من الذاكرة

سوالف رمضانية

بوعباس: الدورات الرمضانية زمان »غير«.. وحالياً ال أتابعها
استرجع جنم هجوم النادي العربي واملنتخب الوطني سابقا بدر بوعباس الكثير من ذكرياته مع شهر رمضان املبارك، سواء في الفريق او املنتخب 
أو في الدورات الرمضانية التي يجد املتعة في املشــاركة فيها أيام زمان. وأكد بوعباس انه ال يجد صعوبة في ممارسة التدريبات او املشاركة في 
املباريات في الشهر الفضيل ولكن بشرط ان تكون في الفترة املسائية كون مستوى الالعب يتأثر بالصيام. كما تطرق الى أمور كثيرة، فإلى التفاصيل:

في حياة كل شخص هناك هدف وطموح يسعى إلى حتقيقه، وقد ينجح في ذلك، ولكن رمبا 
جتبره الظروف على االنصراف عن هذا الهدف وااللتفات إلى مجال آخر ويكتب له النجاح فيه.

ناصر العنزي

دفع املدرب البرازيلي املعــروف كارلوس ألبرتو بيريرا 
الذي حقق كأس العالم مع البرازيل عام 1994 بالالعب الشاب 
ناصر الغامن »19 عاما« في الشوط الثاني من املباراة الشهيرة 
بني األزرق والعراق في مارس عام 1980 مبلعب الشــعب في 
بغداد في املباراة الفاصلة للتأهل إلى دورة األلعاب األوملبية في 
موسكو، وكان املنتخب العراقي أنهى الشوط األول ملصلحته 

بهدفني مقابل ال شيء بعد شوط ناري.
دخل ناصر الغامن بديال لســعد احلوطي في خط الوسط 
واستغربت اجلماهير مجازفة املدرب بالعب شاب بني جنوم 
كبار وفي مثل هذه املباراة املشحونة وأمام جماهير عراقية 
تُؤازر فريقها بحماســة، ومتكن األزرق من تسجيل الهدف 
األول من ركلة جزاء عن طريق جاسم يعقوب بعدما منع املدافع 
العراقي حسن فرحان بيده الكرة التي مررها فيصل الدخيل 
بالعرض وجتدد أمل األزرق في معادلة النتيجة والفوز ايضا.

وفي منتصف الشوط الثاني أرسل محمد كرم كرة عالية 
خارج منطقة اجلزاء وصلت إلى ناصر الغامن والذي بكل ثقة 
سددها برأسه وأذهلت الكرة اجلماهير بأنها دخلت هدفا في 
الزاوية العليا ملرمى احلارس العراقي رعد حمودي، مما فتح 
الباب لألزرق إلضافة هدف ثالث عن طريق جاسم يعقوب أيضا 
ليخرج األزرق فائزا بعدما قلب النتيجة 3-2 في مشهد درامي 
أبكى اجلماهير الكويتية خلف شاشات التلفزيون. وبعدها ذاع 
صيت ناصر الغامن العب األزرق وكاظمة وأصبح من جنوم 
الكرة الكويتية وساهم في إحراز كأس آسيا في الكويت في 
أكتوبر 1980 والتأهل إلى نهائيات كأس العالم في إسبانيا 1982، 
وأطلــق عليه لقب »املهندس« والزمه هذا اللقب حتى اعتزاله 
ملا ميلكه من مهارة وقدرة من رســم وتخطيط داخل امللعب 
ومتيز بتمريراته »البينية« املتقنة التي تضع املهاجم في حالة 
انفراد. ورغم أن ناصر الغامن يلعب في خط الوسط إال أنه كان 
هدافا وحقق لقب هداف الدوري مع ناديه كاظمة في موسم 
1985-1986 وله أهداف جميلة وخصوصا من الكرات الثابتة.

أسطورة

استغرب عدم توجيه الدعوة ألعضاء اجليل الذهبي حلضورها

»الباش مهندس«

عبدالعزيز جاسم 

جنمنا اليــوم كان له 
طموحان مشــتركان في 
حياته حقق واحدا واآلخر 
لم يتمكن مــن الوصول 
إليه، وعندما سألنا جنم 
األزرق والكويت السابق 
املهاجــم فرج لهيب، ماذا 
لو لم يكن مهاجما؟ أجاب 
بعفوية تامة ودون تردد: 
»كنت احلم منذ الطفولة 
أن اكون ممثال شامال مييل 

للكوميديا«.
وأشار إلى أنه ميتلك 
موهبتني منذ الصغر هما 
لعب كرة القدم والتمثيل 
ولكنه فــي النهاية اجته 
إلــى كــرة القــدم والتي 
توفق فيها وأهدته محبة 
أنــه  اجلمهور، الفتا إلى 
وخالل فترة اللعب عرض 
عليه التمثيل لكنه رفض 
بهدف التركيز في الكرة.

وقــال لهيــب انه غير 
نــادم على ممارســة 

علــى  بــل  الكــرة 
العكــــس ألنهـــا 
أهدتنــي محبــــة 

الناس والشهرة 

أيضا، مشيرا إلى أن أسعد 
حلظات حياتــه الكروية 
كانــت في احلصول على 
لقب بطولــة خليجي ١4 
وكذلك حلظة صعوده إلى 
الفريــق األول فــي نادي 

الكويت.
وعمـــــا إذا 
مــا كان يجد 
في  نفســه 
مــكان آخر 
اللعب  غير 

في خط الهجوم، أكد أنه 
كان يرى نفســه كصانع 
ألعاب والذي ســبق وأن 
شارك فيه عندما كان في 
الســنية ولكن  املراحــل 
عندما شاركت مع الفريق 
األول واملنتخــب كانــت 
هناك وفــرة من الالعبني 
املبدعني واملميزين في هذا 
املركز مما دفعني لالنتقال 

الى اللعب كمهاجم.
وعــن رمضــان، قــال 

لهيــب »مازحــا« أســعد 
حلظات حياتي عند سماع 
أذان املغرب، مشــيرا إلى 
أنه وخــالل هذا الشــهر 
الفضيــل وفــي كل عــام 
يحصــل على إجــازة من 
العمل بهــدف التفرغ في 
فترة ما قبل الفطور إلى 
العبــادة والصالة كما ال 
أخرج مــن املنزل إال بعد 
الفطــور حيــث ال أحــب 
اخلروج في نهار رمضان.

 لهيب: »كان ودي 
أصير فنان«

ياسني: »كنت هموت في إثيوبيا بسبب الصيام« !
القاهرة - سامي عبدالفتاح

ربيع ياسني، واحد من أبرز جنوم الكرة املصرية في عصر 
املواهــب الكبرى، العب النادي األهلي ومنتخب مصر الســابق 
لكــرة القدم، واملدير الفني ملنتخب شــباب مصر حاليا، واألهم 
انــه واحد من اكثر العبي الكــرة املصرية تدينا، حيث كان يؤم 
زمالءه في البعثات اخلارجية، لذلك أطلق عليه زمالؤه واجلماهير 
واإلعالم لقب »الشيخ ربيع« وبعد االعتزال تولى تدريب العديد 
من املنتخبات السنية املختلفة، وأصبح واحدا من جنوم 
الــدورات الرمضانية في أمســياتها اجلميلة، مع النجوم 
اآلخرين من زمالء األمس.. ومع ذكرياته وعاداته كان معه 

هذا اللقاء الرمضاني:
يقول الشــيخ ربيع: »قدميا كانت جميع املباريات في شــهر 
رمضان تلعب صباحا أي في وقت الصيام، باإلضافة إلى مباريات 
البطوالت األفريقية التي كانت حتمل طابعا مميزا للغاية من جو 

أســري مع الالعبني الزمالء، حيث كنا نتشــارك اإلفطار والســحور 
والصالة جماعة وقراءة القرآن، وكانت أفضل الذكريات على مدار ١4 
عاما من لعب كرة القدم، ولكن كان أصعب ما فيها هو لعب املباريات 
وقت الصيام.. ولكني كنت حريصا وبشــكل دائم على الصيام، ولم 

يستطع أي مدرب ان يجبرني على اإلفطار أبدا«.
ويضيف: »دائما ما تكون املباريات في رمضان صعبة بسبب قلة 
اجلهد والتعب الدائم من الصيام، فاللعب في الصيام يجعل الالعب 
يفقد لياقته البدنية سريعا وهذا ما كان يسبب عددا من األزمات بيني 
وبني املدربني، ولكن في النهاية كان اهلل معنا ويسهل لنا األمور وجند 
أنفسنا في النهاية محققني االنتصار خالل كل مباريات شهر رمضان«.
وعن أبــرز ذكرياته الرمضانية يقول: »أتذكــر حينما كان يقوم 
املدرب الســابق واحمللل احلالي الشيخ طه إسماعيل بإلقاء الدروس 
الدينية على الالعبني في رحالتنا اخلارجية، بينما يتشــارك بعض 
الالعبني في عمل السحور لباقي الفريق ومن ثم اجللوس على مائدة 

واحدة كأسرة وعائلة واحدة«.

وحول أبــرز املباريات التي لعبتها خالل شــهر رمضان؟، يقول 
ياسني: »كانت مباراة لألهلي في بطولة أفريقيا أمام بطل سوازيالند، 
وكنا نتصور أننا سنخسر هذه املباراة ال محالة، ولكن بتوفيق اهلل 
ومشيئته استطعنا أن نسحق املنافس بخمسة أهداف نظيفة دون رد.. 
أما على مستوى املنتخب الوطني فأتذكر مباراة مع منتخب تونس 
انتهت بالتعــادل اإليجابي ٢-٢. وأتذكر أيضــا عندما توجه األهلي 
ملواجهة فريق األوليمبي في االسكندرية وكان معي بالطريق الالعب 
طارق خليل الذي كان خائفا من أن يلعب وهو صائم ولكني ساندته 
وكنت بجواره وأكدت له أن النصر سيكون حليفا لنا في تلك املباراة«.

وعن أصعب مباراة خضتها خالل صيامه برمضان؟، يتذكر ياسني 
انها كانت مع املنتخب الوطني حيث كنا نواجه املنتخب اإلثيوبي في 
أديس أبابا، وكنت أشــعر بأن نهايتي ستكون في تلك املباراة نظرا 
لقلة األكسجني في إثيوبيا بسبب ارتفاعها الكبير عن سطح البحر، 
وبالفعل ومع نهاية املباراة شعرت بأني ال أستطيع التحرك وال يوجد 

أي نفس داخل رئتي، وكان يوما صعبا جدا.

يحيى حميدان 

ما ذكرياتك في شهر رمضان كالعب؟
٭ هذا الشهر الفضيل متعته في التواجد في الكويت وعدم 
الســفر، إذ إنني ال اتذكر أنني قضيت شــهر رمضان خارج 
البــالد وكنت حريصا على التواجــد بالكويت حتى حينما 
كنت العبا وذلك ملا ميثله هذا الشهر من مذاق وطابع خاص 
فــي التواجد مع العائلة واألصدقاء، ولعل ما مييز رمضان 
حتديدا هو تنوع األكالت الكويتية ومتيزها سواء احللويات 
أو األكالت الدسمة التي ننتظرها سنويا في هذا الشهر فقط. 

هل كنت تفضل خوض املباريات الرسمية في رمضان؟
٭ لم تكن لدي مشــكلة ولكن بشــرط أن تكون في الفترة 
املسائية وذلك ألن مستوى اي العب يتأثر حينما يخوض 
مباراة رســمية وهو صائــم وبالتالي فإنه لن يقدم املردود 
الفني والبدني املنتظر منه بسبب صيامه، واالحتاد واألندية 
في السابق وحتى اآلن تراعي هذه املسألة وتتفادى جدولة 

املباريات في نهار رمضان.

بالتأكيد شاركت في الدورات الرمضانية.. حدثنا عن ذلك؟
٭ نعم شــاركت فــي كثير من الــدورات الرمضانية وأرى 
متعة كبيرة في املشــاركة بها، وكنت مع اصدقائي نشارك 
في اكبر قدر ممكن منها وكانت تقام في مراكز الشــباب أو 
املالعب الترابية، كما شــاركت فــي بعض الدورات بجانب 
النجم الســابق فيصل الدخيل الــذي كان قريبا من منزلنا 
وابن املنطقة، وفي احلقيقة بدأت املشاركة في هذه الدورات 
الرمضانية في سن صغيرة، إذ كان بعض الالعبني األكبر 
مني سنا يحضرون الى منزلنا الصطحابي معهم خلوض 

املباريات.

كيف تقيم الدورات الرمضانية حاليا؟
٭ أرى أنها خرجت عن اطارها بعد السماح مبشاركة احملترفني 
االجانب بها، وبالتأكيد مشاركتهم متتع اجلماهير وجتذبهم 
الى املباريات ولكنها تبعد الالعبني الكويتيني عن تقدمي ما 
ميتلكون وتطوير مســتوياتهم بسبب صعوبة مقارعتهم 
للمحترفني، وأنا شــخصيا ال احضــر الدورات الرمضانية 
كمتابع في الوقت احلالي لعدم توجيه الدعوة لي أو ألعضاء 

اجليل الذهبي للكرة الكويتية سابقا وفي حال متت دعوتي 
بالتأكيد سأحضر وأتابع املباريات.

ماذا لو كنت مسؤوال في أحد االندية.. هل ستسمح لالعبيك 
باملشاركة في هذه الدورات؟

٭ بالتأكيد لن أمنعهم ألن الالعبني يستمتعون مبثل هذه 
الدورات، ولكن شــريطة أن يشاركوا في الدورات املنظمة 

واملعروفة كي ال يتعرضوا لإلصابات.

هل أثر الصيام وتنوع االكالت على مستواك الفني؟
٭ ال اطالقا، وفي ايامنا كانت التدريبات أقوى ونقوم بحرق 
ما نتناوله في الفطور خالل التدريبات، وفي السابق كانت 
نوعية التدريبات اكثر قسوة وهو ما عاد علينا بااليجاب 
من خالل ارتفاع لياقتنا، واذكر أن احدى الصحف الكويتية 
كتبت عن العبي العربي أنهم كـ »حصن السباقات« بسبب 
متيزهم باللياقة البدنية العالية، وهذا األمر كان سببا رئيسيا 
في سيطرتنا على البطوالت خالل فترة الثمانينيات رفقة 

املدرب االسكتلندي الراحل ديڤيد مكاي.

ماذا لو؟


