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رمضـانية
سوالف رمضانية

لقاؤنا الرمضاني اليوم مع أحد جنباء اجلهراء في رياضة ألعاب القوى وحتديدا في سباقات العدو، انه بطل الكويت إبراهيم الظفيري الذي توج بسباق 
800 متر عدوا في البطولة اآلسيوية أللعاب القوى الـ 21 التي اقيمت منافساتها في مدينة بهانبسوار الهندية في يوليو 2017. »األنباء« التقت العداء 
الظفيري في لقاء رمضاني خفيف لتتعرف على اجلانب اآلخر لبطل آسيا واخلليج، فضال عن سليط الضوء على محطاته الرياضية األبرز.. فكان هذا اللقاء:

احلبشي:  التنس احلب األول.. 
و»الطاولة« حققت أمنياتي

القاهرة - سامي عبدالفتاح

الكابنت محمود اخلطيب، رئيس النادي األهلي احلالي وأيقونة 
الكرة املصرية، وومضة ساطعة في عيون جماهير الكرة املصرية 
والعربية، حتى انه اســتحق لقب »األسطورة«.. ومثلما كتب 
تاريخه العريض حرفا حرفا منذ كان ناشئا صغيرا، حتى يوم 
اعتزاله اللعب في العام ١٩87 بســبب قسوة اإلصابات، إال انه 
يستكمل اآلن مسيرة العطاء، كرئيس ألكبر مؤسسة رياضية 
عربية وأفريقية.. ومع مسؤولياته الكبيرة، هناك دائما محطات 
وذكريات، تســعده مع إعادة تذكرها، منها ما هو كان في شهر 

رمضان املبارك بصفة خاصة.
اخلطيب ارتبط بشــهر رمضــان ارتباطــا وثيقا من خالل 
املباريات التي كانت تقام في الساحات الشعبية وأشهرها ساحة 
»القللي« في وسط القاهرة، ويتذكر بيبو واقعة نيته للمشاركة 

في هــذه الدورة، رغم حتذيرات مســؤولي النادي على العبي 
الفريق بعدم املشــاركة في هذه الدورات، خوفا من اإلصابات، 
لكنه استسلم لرغبته رغم التحذيرات، واصطحب معه زميله 
فــي الفريق مصطفــى يونس مدافع األهلي للعــب إحدى هذه 
املباريات. ويضيف: »ذهبت مع يونس »متشــعبطني« في أحد 
األوتوبيســات بعــد أداء التدريبات في األهلي خوفا من عيون 
مســؤولي النادي.. وفــي الطريق إلى »القللــي« قابلنا مجدي 
كامل العب الســكة احلديد القدمي الذي كان سيشارك معنا في 
املباراة االستعراضية، ولكننا فوجئنا بوجود »عم جمعة« إداري 
الفريق في ذلك الوقت، والذي كان يراقبنا، وعندما رأيناه قررنا 
عدم املشــاركة في املباراة لتفادي العقوبة، واكتفيا باملشاهدة 
والتشــجيع.. وحمدا هلل على عدم املشــاركة، ألن مجدي كامل 

كسرت ساقة في هذه املباراة«.
ويقــول اخلطيب، إنه حصل على درس كبير في هذا اليوم 

الرمضاني، وعرف معنى أن يلتزم بتعليمات اجلهاز الفني في 
امللعب وخارجه. وعن ذكرياته األخرى، يقول بيبو، انه نشــأ 
في حي عني شمس الشعبي، والذي قدم الكثير من جنوم الكرة، 
ويحرص أبناؤه على إقامة الدورات الرمضانية كل عام، وبعد 
قصتــه مع عــم جمعة في دورة »القللــي«، تعلم الدرس وكان 
يكتفي باملشاهدة في دورات عني شمس، لكنه كان حريصا على 
تلبية دعوة أصدقاء الطفولة في حضور بعض الدورات، وذلك 
قبل أن تزداد عليه املسؤوليات، واملتاعب الصحية ورغم ذلك 

ال يتأخر عن أي مناسبات أخرى في رمضان أو غيره.
ويضيف بيبو: »أحرص خالل الشهر الفضيل على التواجد 
أطول وقت ممكــن مع عائلتي الكبيرة وأحفادي، لالســتمتاع 
باملسلسالت، وبالطبع أداء كل الفروض في وقتها وختم القرآن 
الكرمي إلى جانب مسؤولية جديدة بالتواجد مع أعضاء النادي 

في مقرات النادي الثالثة، وذلك كلمات سنحت الظروف«.

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. 

أسطورة

ناصرالعنزي

يوسف سويد جنم كاظمة وهدافه في فترة الثمانينيات 
ال ميكن أن يسقط اسمه من ذاكرة جنوم الكرة الكويتية، 
واستحق لقب »فارس بني كاظمة« عن جدارة بعدما قاده 
إلى منصات التتويج في الثمانينيات ونافس كبار املهاجمني 
الهدافني في األندية اجلماهيرية القادسية والعربي والكويت، 
وحقق لقب هداف الدوري اكثر من مرة، كما شارك في صنع 

انتصارات الكرة الكويتية في عصرها الذهبي.
بدأ يوســف سويد مشواره بنادي القادسية مع أقرانه 
في احلي الذي يقطن فيه في منطقة الرميثية، لكن والده 
منعه من الذهاب إلى املدرســة وبعد فترة أقنعه أصدقاؤه 
بالذهاب إلى نادي كاظمة متعللني بأن فرصتهم قي اللعب 
ســتكون أفضل من أندية القادسية والعربي اجلماهيرية 
والتي يوجد بها العبون كثر، وذهب سويد والتقطته أعني 
املدربني بنادي كاظمة وسريعا مت تأهيله للفريق األول وهو 
فــي عمر »١7« عاما حيث يتميز بالطول املناســب والقوة 
البدنية، وثبت سويد أقدامه وأصبح أساسيا مع كل مدرب 

يأتي لتدريب البرتقالي.
متيز جنم كاظمة وهدافها يوسف سويد بالسيطرة على 
الكرة وحسن »الكنترول« إلى جانب إجادة مهارة »التغزيل«، 
حيــث كانت اجلماهير تنتظر منه حملــة فنية تصفق لها 
وكان بالفعل يطربها بلمســاته، وشــكل سويد مع زميله 
ناصــر الغامن جنم خط الوســط ثنائيا، حيث كان الثاني 
ميده بالكرات اخلطرة فكان اغلب املدربني يوصون العبيهم 

مبراقبة الثنائي »الغامن وسويد«. وشارك سويد أساسيا في 
مباراة األزرق واجنلترا في كأس العالم ١٩8٢ وانتهت ملصلحة 
اإلجنليز بهدف وحيد، وقدم سويد أفضل مستوى له، ولهذه 
املباراة قصة رواها سويد، فيقول: قبل املباراة بيوم ذهبت الى 
املدرب البرازيلي كارلوس البرتو وقلت له ملاذا لم تشــركني 
في املباراتني السابقتني؟ فقال لي انت العب متميز وسأضعك 
في التشكيلة األساسية غدا أمام اجنلترا ولكن سأضعك صانع 
لعــب خلف فتحي كميل وفيصل الدخيل فشــكرته، وبالفعل 
تألق يوســف سويد في تلك املباراة وكانت واحدة من أفضل 

مبارياته الدولية في مشواره الرياضي.

ماذا لو؟

الظفيري: »الديوانية الرمضانية« في بورصة التركية ذكرى جميلة

هادي العنزي 

كيف تستقبل شهر رمضان املبارك؟
٭ شهر املسلمني املبارك، الكل ينتظره بفارغ الصبر، 
ومتر أيامه ســريعا دون أن نشعر بها، والسعيد 
منا من عكف على العبادة واالســتغفار في شهر 
الرحمة واملغفرة والطاعة، وعادة ما أحرص على 
تأدية فروضي الدينية والنوافل في الشهر املبارك، 
ســائال املولى عز وجل أن يتقبل مني ومن عباده 

املسلمني صالح األعمال.

وكيف يكون نشاطك الرياضي خالل الشهر 
الفضيل؟

٭ يصعب التدرب خالل شهر رمضان املبارك قبل 
اإلفطــار، نظرا لعدم توافــر صالة خاصة أللعاب 
القــوى الى جانــب األجواء احلــارة التي عادة ما 
يشهدها الشهر املبارك لكونه غالبا ما يأتي بالصيف، 
وعليه فالتدريب يكون عقب اإلفطار وحتديدا بعد 
صــالة التراويح، حيث نذهب بنشــاط وحيوية 
خاصة وأن التدرب مســاء ليس باألمر املعتاد في 
الكويــت، حيث نســتمر في تأديــة التمارين الى 
حدود الســاعة احلادية عشرة مساء، كما احرص 
خــالل هذا الشــهر الفضيل إلــى تنظيم مجموعة 
من الزيارات الشــخصية الى األقارب واألصدقاء 

في »ديوانياتهم«.

ما أكلتك املفضلة على الفطور؟
٭ »تشريبة اللحم« ملكة املائدة وسيدتها الدائمة 
طوال شهر رمضان املبارك، وهي املفضلة لكونها 
خفيفة ومغذية بذات الوقت، أما بعد الفطور فقد 
اعتــدت على جتهيــز 3 أطباق مــن احللوى لكي 
أتناولهــا بعد عودتي من التدريب بنادي اجلهراء 
لتعويض الطاقة التي فقدتها واستعادة احليوية 

الرمضانية.

الكثير منا ميلك مجموعة من الذكريات الرمضانية.. 
فما أجمل ذكرياتك بهذا الشهر الفضيل؟

٭ لألسف، ال يوجد الكثير منها ولكن أتذكر جيدا 
املعسكر التدريبي في مدينة بورصة التركية بالعام 
٢٠١7 الــذي جاء موعده بشــهر رمضــان املبارك، 
حيــث كان النهار طويــال ليحل موعد اإلفطار في 
التاســعة مســاء، وقد قمت بالتعــاون مع مدربي 
الوطني سلطان املطيري بعمل »ديوانية« رمضانية 
هنــاك من خالل توفير القهوة العربية والبقالوة 
التركية، حيث كان يحضر لغرفتنا أعضاء الوفد 
لنتبادل الكثير من األحاديث الودية التي تنسينا 

عناء التدريب ونحن صيام.

ماذا حتتاج ألعاب القوى الكويتية لتحقق مكانة 
اسيوية متميزة؟

٭ نأمــل أن يحصل أبطال ألعــاب القوى على ما 
يستحقون من أهتمام ودعم من املسؤولني واإلعالم 
على حد ســواء، كمــا أن اللعبة حتتاج الى الدعم 
لتطويرهــا، ولعل أكثر مــا نحتاجه خالل الفترة 
احلالية هو عمل منشأة رياضية متكاملة خاصة 

بألعاب القوى أسوة باآلخرين.

هل تشارك في الدورات الرمضانية؟
٭ ليس لي في كرة القدم الكثير ولم تكن رياضتي 
املفضلة منذ كنت صغيرا، ولكن في بعض األحيان 
أزاولها مع األصدقاء من باب التسلية وكذلك كرة 

الطائرة خالل فترة املخيمات.

           الصالة
 الرياضية  اخلطوة 

األولى لتطوير 
ألعاب القوى

وليد احلبشي

هادي العنزي

بطلنا لهــذا اليوم العب القرن 
املاضي لكرة الطاولة وبطل اخلليج 
حتت 14 و17 ســنة للفردي وبطل 
األندية اخلليجية مع ناديه اجلهراء 
وليد خالد احلبشي، الذي أخذه شغفه 
الرياضي منذ صغره إلى البحث عن 
التميز والبطوالت، فحقق منها الكثير 
في وقت قصير نسبيا، وقدم الكثير 
ملنتخب الكويت ونادي اجلهراء، حتى 

أصبح أحد أعالمها.
يقول وليد احلبشي: لم أكن أنوي 
لعب كرة الطاولة في بادئ األمر، حيث 
كان الشغف بالتنس األرضي بعدما 
شاهدت النجم العاملي األميركي اندريه 
أغاسي يســطر األمجاد الرياضية 
ويحقق البطوالت العاملية، فحدثت 
نفســي »هي الكرة الصفراء إذن« 
وذهبت لنادي اجلهراء، الذي ترعرعت 
فيه حتى آخر أيام هوايتي الرياضية 
مع شقيقي األكبر دخيل، بغية البحث 
عن الرياضة التي أحب، فإذ به يأخذني 
إلى الكراتيه )يضحك( لكن لم يرق لنا 
املقام طويال، حيث سرعان ما اجتهنا 
معا إلى كرة الطاولة لعدم وجود لعبة 
التنس األرضي بالنادي، وقد حققت 
جزءا من شغفي األولي بالتنس حيث 
التشابه يعد كبيرا بينهما في كثير 
من األوجه الفنية، وأتوقع أني كنت 
أحقق نتائج رائعة في التنس األرضي 
ان أتيحت لي الفرصة في ذلك الوقت.

أمنيات احلبشي لم تنته باعتزاله 
كرة الطاولة، فهو يأمل أن يسعفه 
الوقت والظروف احمليطة بأن يحذو 
في طريق الرئيس األسبق الحتاد 
كرة الطاولة فواز السمار الذي يراه 

قيادة إدارية رفيعة الطراز، ساهمت 
بوضع كرة الطاولة الكويتية على 
طريق اإلجنازات باخلطط املدروسة 
والعمل املتواصل، ويضيف: تعلمنا 
الكثير من هذا الرجل، فهو صاحب 
قرار بالدرجة األولى وقريب جدا 
من الالعبني، كما أنه يعرف الطريق 
األنسب لتحقيق األهداف املوضوعة، 
وهذا لعمري أحد أسرار القيادات 
الناجحة. ويســتذكر احلبشــي 
إجنازاته الرياضية مع كرة الطاولة، 
حيث يــرى أن لقب بطل الفردي 
في بطولــة دول مجلس التعاون 
العام  اخلليجي والتي اقيمت في 
1991 في العاصمة البحرينية املنامة 
يعد األغلى واألكثر تأثيرا في النفس، 
مضيفا ان ما يزيد من قيمة البطولة 
هو التشرف مبصافحة سمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد، كما أن 
حصولي على لقب »العب القرن« 
في كرة الطاولــة الكويتية ألكثر 
العب حقق إجنازات كويتية خليجية 
وعربية يعد وساما أعتز به كثيرا.
كرة الطاولة لعبــة فردية في 
مجملها لكن هناك فسحة للزوجي، 
يقول احلبشي: لقد حققت مع شقيقي 
األكبر دخيل العديد من اإلجنازات 
في الزوجي وخاصة على مستوى 
األزرق، واعتقد أن أول لقب حققناه 
معا فــي العام 1989 بعد انضمامي 
للمنتخب حيث اذكر أننا حققنا املركز 
الثالث على مستوى اخلليج، ولعل 
من أسباب جناحنا في الزوجي فضال 
عن األلقاب الفردية لنا أن أخي دخيل 
يلعب بيده اليسرى وأنا ألعب باليمنى 
فكان هناك تكامل فني بيننا باإلضافة 

إلى أننا متفاهمني بدرجة كبيرة.

من الذاكرة

بيبو:  »عم جمعة« منعني من املشاركة في دورة »القللي«

»فارس بني كاظمة«

أجهز ٣ أطباق حلوى لتناولها يومياً عقب التدريبات


