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--- نوافـذ 

رمضـانية
اخلميس ٢٣ مايو ٢٠١٩ نوافـذ 

رمضـانية
بطل الكويت سابقاً سجل عدداً  من اإلجنازات الفردية واجلماعيةسوالف رمضانية

أسطورة

ناصرالعنزي

صرخ املعلق الرياضي 
املعروف خالــد احلربان 
بعدمــا ســجل فيصل 
الدخيل هدفــا في مرمى 
تشيكوسلوفاكيا سابقا في 
كأس العالم 1982 في اسبانيا 
»الدخيل ادخلتنا اسبانيا يا 
الدخيل« وكان قبلها  ابن 
قد سجل هدفني في مرمى 
التصفيات  السعودية في 
التي أهلت منتخبنا الوطني 
كأول منتخــب عربي في 

آسيا إلى املونديال.
وجنم القادسية فيصل 
الدخيل يعتبر من جنوم 
الكرة  الكرة في تاريــخ 
الكويتيــة وســاهم في 
حتقيق جميع اإلجنازات 
لألزرق في فترته الذهبية 

في الثمانينيات وشكل مع 
رفيق دربه جاسم يعقوب 
ثنائيا رهيبا أرعب دفاعات 
املنافســة، وكان  الفرق 
ثنائيا يضــرب به املثل 
فــي النجومية واألهداف 
والتفاهم واإليثار والقتالية 

فعندما يذكر اسم »جاسم 
وفيصل« فإن اخلطورة 

تكون حاضرة.
وبعد مشاركة األزرق 
في كأس العالم في اسبانيا 
1982 اختير فيصل الدخيل 
ضمن جنوم منتخب العالم 

ضد جنــوم اوروبا في 
مباراة اســتعراضية في 
نيويورك ولعب إلى جانب 
جنوم العالــم مثل زيكو 
وفالكاو وبيليه وغيرهم 
وكان حدثا عامليا تناقلته 
وســائل اإلعالم ونقلته 

محطات التلفزيون.
وحقــق الدخيــل مع 
فريقــه القادســية ألقابا 
كثيرة وحصل على جائزة 
الهداف عدة مرات وعاصر 
الكثير من النجوم احملليني 
ونافسهم في جنوميتهم، 
الدخيل في عام  واعتزل 
1989 في مباراة جماهيرية 
مع فريق األهلي املصري 
بالتعادل وسجل  وانتهت 
املباراة  الدخيل هدفا في 
في مرمى احلارس املعروف 
ثابت البطل في يوم اعتزاله.

من الذاكرة

جمال مبارك: »طيار حربي«.. حلم الطفولة»العاملي« فيصل الدخيل
ماذا لو؟

احلبشي: حصدت العديد من بطوالت »الطاولة« وأغالها أول لقب خليجي للجهراء

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.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

ياسر ريان.. واحد من جنوم الكرة املصرية 
الســابقني، امتــاز بســرعته الصاروخيــة، 
وعرضياتــه املثمــرة دائمــا، رغــم ضآلــة 
جســمه.. وملع جنمه خالل الثمانينيات في 
نــادي املنصورة، وانتقل بعدها إلى األهلي 
لسنوات طويلة، ومنه إلى منتخب مصر.. 
ومنذ ســنوات اصبح من مدربي األهلي في 
قطاع الناشئني، وقدم ابنه احمد ليكون جنما 
يكمل مسيرته في املالعب، والذي مت إعارته 

هذا املوسم من األهلي إلى نادى اجلونة.
وللوالــد قصــة وحكاية يذكرهــا دائما 
لألصدقاء، عندما انتقل حديثا من املنصورة 
إلى النادي األهلــي، فكان من أصغر العبي 
الفريق، وأحدثهم خبرة.. ويقول ريان: »هذه 
القصــة حدثت في شــهر رمضــان املبارك، 
وتعرضــت فيها خلدعة كبيــرة من الكابنت 
أنور ســالمة املدير الفنــي للفريق في هذا 

الوقت، وكنا مقبلــني على مباراة مهمة في 
الدوري في شــهر رمضان، في أول موســم 
لي مع الفريق، وكنا نلعب في نهار رمضان 

وليس بعد الفطار«.
وماذا حدث في هــذا اليوم الرمضاني؟، 
يقول ياســر ريان: »طلب مني أنور سالمة 
ان افطر قبل املبــاراة، ورغم رفضي إال انه 
أصر وبشدة على ذلك، نظرا الن كل العبي 
الفريق لن يصوموا وســيفطرون مثله في 
املباراة.. وبالفعل أفطرت في هذا اليوم، رغم 
حزني الشــديد ألنى أريــد أن آخذ فرصتي 
مع الفريق الذي كان يضم نخبة هائلة من 
النجوم، وبالفعل شــاركت في املباراة التي 

انتهت بفوز األهلي وقتها«.
وأردف ريــان: »عقــب املبــاراة حتدثت 
معى زمالئــي الالعبني عن ســبب إفطاري 
قبل املباراة، وعلمت بأنني الالعب الوحيد 
الذي فطر بهذا اليوم وأن كل الالعبني كانوا 
صائمــني، وأن أنور ســالمة خدعني وجلأ 

لهذه احليلة إلقناعي باإلفطار، مما جعلني 
ال أحتــدث مــع اجلهاز الفني عقــب املباراة 

لفترة طويلة«.
وال ينسى ريان أيضا لقاء القمة بني األهلي 
والزمالك والذي فاز فيه األهلي بهدفني وساهم 
هو بعرضية جميلة أحرز منها حسام حسن 
وقتها الهدف الثاني للفريق قائال: »املباراة 
كانت في إحدى الليالي الرمضانية التي لن 

أنساها على اإلطالق«.
ويؤكد جنم االهلي الســابق انه حريص 
بعاداته الريفية القدميــة على التواجد مع 
عائلتــه الكبيرة في املنصــورة معظم أيام 
رمضان، ألن الشهر الفضيل له سمات خاصة 
فــي ريف مصــر، أهمها احلــرص على أداء 
الفروض بشكل جماعي في كل أوقاتها وأيضا 
صالة التراويح وقيام الليل، وختم القرآن 
الكرمي، كما أســتمتع باملشــاركة مع قدامى 
النجوم فــي الدورات الرمضانية التي تقام 

خالل الشهر الفضيل في القاهرة.

ريان: اجلهاز الفني باألهلي أجبرني على اإلفطار!

يعد دخيل احلبشي أفضل العبي كرة الطاولة في الكويت منذ نشــأتها، وقد سجل العديد من اإلجنازات 
املتميزة الفردية واجلماعية سواء مع ناديه اجلهراء أو منتخبنا الوطني لكرة الطاولة، ومن بينها احتكاره لقب 
بطولة الكويت للسن العام أكثر من عشرة أعوام متتالية، فضال عن الفوز ببطوالت الدوري والكأس لعدة مواسم 

متتالية، وكذلك فوزه مع نادي اجلهراء بلقب بطل دول مجلس التعاون اخلليجي لألندية، وحصد امليدالية 
البرونزية في بطولة األندية العربية باملغرب، باإلضافة إلى مشاركته في أوملبياد اتالنتا 1996، واجته للتدريب 
بعد اعتزاله اللعب وحقق العديد من اإلجنازات الكبيرة مع أزرق الطاولة. »األنباء« التقته في لقاء رمضاني سريع: 

   قليل 
 املشاركة 

في الدورات 
الرمضانية 

 وأفّضل اللعب 
مع األصدقاء

هادي العنزي

كيف تستقبل شهر رمضان املبارك؟ 
٭ شهر رمضان يحتل مكانة خاصة لدينا جميعا، 
ودائما ما تكون أجواؤه ملؤها البهجة واحملبة وروح 
األخوة والتسامح، ونتضرع إلى املولى عز وجل أن 
يعيده علينا والكويت ترفل بثوب العز والفخار، 
والرياضة في تقدم وازدهار. وقدومه 

ميثل لي حالة من الصفاء.

كيف يكون نشاطك الرياضي 
خالل شهر رمضان؟ 

٭ اختلف النشاط في 
رمضان بعد اعتزالي 
واجتـــاهــــي 
للتدريب، 

ولكــن خالل فترة اللعــب في رمضان يتحــول التدريب إلى 
ما بعد اإلفطار لالســتعداد للبطــوالت احمللية أو اخلارجية، 
وعادة ما كان يشــهد الشــهر املبارك إقامة إحــدى البطوالت 
الفردية كما في تسعينيات القرن املاضي والتي أحيانا كانت 

تستمر ملا يقرب من منتصف الليل، لكنها متضي سريعا بني 
اإلخوة الالعبني في أجواء رياضية ال تخلو من املزاح أحيانا 

كثيرة. 
 

ما هي أكلتك املفضلة في الفطور؟ 
٭ عادة ال أفضل الوجبات »الدسمة« على الفطور إن لم تكن 
هناك »عزمية« من صديق أو قريب حيث يكون الوضع مختلفا، 
وأفضل تناول »التشريبة« وهي دائما ما تكون طبقا رئيسيا 

على أغلب املوائد الكويتية. 
 

ما أجمل ذكرياتك في شهر رمضان؟ 
٭ هنــاك الكثير مــن الذكريات الرياضية اجلميلة في شــهر 
رمضان املبارك، وقد شاركت في العديد من البطوالت الدولية 
واحمللية خالل الشــهر املبارك، ولعل الفوز باملركز األول في 

البطوالت الفردية ارتبط أكثر من مرة بشهر رمضان. 

أين تفضل اإلفطار في البيت أم في األماكن العامة؟ 
٭ أعشــق اإلفطار في بيت العائلة مع الوالد - حفظه اهلل - 
وإخواني، حيث األجواء األسرية في جو عائلي ال تغيب عنه 

املشاكسات مع أشقائي وخاصة وليد وعبداهلل.

هل تشارك في الدورات الرمضانية؟ 
٭ مشاركتي قليلة ولكن هذا ال مينع من اللعب مع األصدقاء 
قبل اإلفطار متى أتيحــت الفرصة، وعادة ما تكون املباريات 

تنافسية فيما بيننا وفيها روح التحدي.

احلبشي يتوسط شقيقيه وليد وعبداهلل بعد الفوز بكأس األندية اخلليجية ابطال الدوري

عبدالعزيز جاسم

جنمنــا اليوم يعتبر من 
أكثر النجوم إثــارة للجدل 
ودائما ما يفضــل أن يقول 
رأيه وينتقد على أن يسكت 
ويتــرك الــكالم »غصة في 
القلب«، وردا على الســؤال 
حول مــاذا لو لم يكن العبا 
للكــرة، أجاب جنــم األزرق 
والقادسية والتضامن السابق 
جمال مبارك أنه كان يتمنى 
ان يصبح طيارا حربيا من 
أجل إنقاذ النــاس ألنه كان 
متأثرا وقتها مبشاهدة األفالم 
»رامبو« وغيرها لكن ذلك ال 
يعني أن الكرة لم متنحني ما 
أريده بل بالعكس منحتني 
حب الناس والشهرة، لذلك 
أي شــخص يتحصــل على 
تلك األمور باإلضافة للمقابل 
املادي فلن يندم على دخول 

عالم كــرة القدم في أي يوم 
منها.

وأشار مبارك الى أن هناك 
حلظات ســعيدة ومحطات 
مهمــة في حياته ال ميكن له 
أن ينساها من بينها حتقيقه 
لأللقــاب مع األزرق خليجي 

١٣ و١4 وكذلك املشــاركة في 
ســيدني ٢٠٠٠ بعد اختياره 
كأحد الالعبني الثالثة الذين 
جتاوزا سن الـ ٢٣ عاما وطبعا 
االنتقال للقادسية واالحتراف 

في قطر في أكثر من ناد.
وفي حال إن شــارك مبركز 

آخــر، أكــد مبــارك ان مركز 
الدفاع جاء باملصادفة فهو كان 
رأس حربة منذ أن لعب حتى 
مرحلة حتت ١6 عاما عندما 
تعرض أحد مدافعي التضامن 
للطرد وكانت النتيجة تشير 
إلى فوزنا على الساملية ٢-١، 
ليقوم املدرب الوطني أحمد 
البصري بإشراكي مبركز قلب 
الدفاع وظهرت مبستوى الفت 
وقتها ومنــذ ذلك احلني قام 
جميع املدربني بتثبيتي مبركز 

الدفاع.
وعن الشهر الفضيل، قال 
ان شــهر رمضان »جميل« 
فــي كل شــيء مــن ناحية 
األجواء الدينيــة والعائلية 
كما تتميز الكويت رياضيا به 
بالدورات الرمضانية والتي 
كانت أشارك فيها دائما بعيدا 
عن أعني اإلداريني في ناديي 

القادسية والتضامن.


