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االحد ٢٦ مايو ٢٠١٩ نوافـذ 

رمضـانية

الكواري: أشارك بالدورات الرمضانية كالعب كرة قدممن الذاكرة

األزرق وإجنلترا في »نهار« رمضان
ماذا لو؟

يحيى حميدان

ردا على ســؤال »ماذا لو عاد بك الزمن هل كنت ســتصبح 
العبا؟«، قال مدافع القادســية واملنتخب الوطني سابقا محمد 
راشد الفضلي إنه كان يختار االبتعاد عن الكرة والتركيز على 
الدراســة ورمبا يصبح معلما ألن هــذه املهنة مميزة وتخرج 

أجياال تفيد البالد في املستقبل.
وأوضح راشــد أنه لم يستفد أي شيء من كرة القدم التي 
أخــذت منــه أكثر مما منحته، فالكرة تأخــذ من صحة الالعب 
فــي الكويت دون وجود مقابل مادي مجز، كما هو حاصل في 

الدول اخلليجية على أقل تقدير.
ولفت راشــد الى أنه عانى خالل مشواره كالعب من كثرة 
الســفر واملعســكرات اخلارجية واملباريات الرســمية ويكفي 
التذكير أنه كان بعيدا عن أســرته في عيدي الفطر واألضحى 
ملدة 5 أو ٦ ســنوات متتالية، وهذا األمر افقده لذة التجمعات 

العائليــة والتواصل مع األهــل واألصدقاء. وأكمل »من املمكن 
لو عاد بي الزمن أن اختار اللعب واالحتراف في احدى الدول 
اخلليجية ألنني أرى أن النظام هناك افضل من املعمول به في 
الكويــت، كما أن الالعبني هنــاك يحصلون على مبالغ مجزية 
عكــس املوجود لدينا في الكويــت، حيث يحصل الالعب على 
مبالغ بســيطة جدا ال تقارن مبا يحصل عليه بعض الالعبني 

في الدول اخلليجية االخرى«.
وبني راشــد أنه يطمح في الفترة املقبلة ألن يصبح مدربا 
لولعه الشــديد باالمور التكتيكية، وكذلــك لرغبته في تقدمي 
ما ميلك من خبرات اكتســبها خالل احتكاكه مع عدد كبير من 
املدربني في مســيرته الكروية لالعبني النشء، مشيرا إلى أنه 
ســيقوم باحلصول علــى دورات مكثفة وشــهادات في مجال 
التدريب خالل الفترة املقبلة. وأوضح راشــد أنه من معجبي 
طريقة مــدرب اتلتيكو مدريد االســباني، االرجنتيني دييغو 
سيميوني، والذي يصنع فريقا يحقق اإلجنازات من ال شيء.

راشد:لو عاد بي الزمن الخترت أن أكون »معلماً«
أسطورة

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

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

كيف تستقبل شهر رمضان املبارك؟
٭ للشهر الكرمي حفاوة خاصة لدى القطريني 
واملسلمني بشكل عام لكننا تعودنا ونحن 
صغار على مراقبة ومشاهدة أهلنا الكبار 
وهم مقبلون على الشراء قبل حلول الشهر 
الفضيل وخصوصا املــواد الغذائية التي 
تقدم خالل األفطار وهذا يشــعرنا برهبة 
ومكانة خاصــة بأن الشــهر املقبل علينا 
ليس كمثل الشــهور األخرى فيزيد تقدير 
ووقار الشــهر املعظم في نفوسنا، خاصة 

أنها فرصة للعبادة والتقرب إلى اهلل.

برنامج عملك اليومي في رمضان؟
٭ الروتني يختلف متاما خالل شهر رمضان 
كمــا أن الوقت ميضي ســريعا بني الدوام 
والفترة التي تســبق اإلفطار والتي عادة 
ما تتميز باحلركة واإلقبال على الشراء أو 
حضــور ومتابعة بعض املباريات الودية 
بخــالف زيــارات املجالس ورؤيــة األهل 
واألصدقاء الذين باعدتنا األيام العادية عن 

مشاهدتهم اجللوس معهم فالشهر الفضيل 
يوفر الوقت لاللتقاء بالكثير من األحبة.

وما الفرق بني رمضان اآلن ورمضان زمان؟
٭ احلمــد هلل، رمضان عندنــا لم يتغير 
كثيرا ألننا من الدول القالئل التي مازالت 
محافظة علــى التقاليد والعادات اخلاصة 
بهذا الشهر، دون أن أخفي عليك أن صيامنا 
زمان كان أحلى وأكثر بســاطة، باإلضافة 
إلى التواصل الفعلي الذي كان بيننا وبني 
محيطنــا، والــذي غاب مع بروز وســائل 

االتصال احلالية.

وهل يؤثر الشهر الكرمي على نشاطك الرياضي؟
٭ على العكس متاما، والغريب أن شهر 
رمضان يساهم في إعادة ترتيب الوقت 
بشكل تلقائي ومذهل، وكرياضي أعرف 
أوقات الدورات الرمضانية جيدا سواء 
قبــل أو بعد اإلفطار، كمــا أن قلة األكل 
والصوم تزيد النشاط للشخص العادي 
فما بالك مبن مارس الرياضة واعتاد عليها 
ولذلــك لم أحلظ أي تأثير ســلبي على 

النشاط املعتاد لي خالل الشهر الفضيل.

وهل انت مع أو ضد الدورات الرمضانية؟
٭ معها على اإلطالق ودون تردد فال ميكن 
تخيل حلول الشهر الفضيل دون خوض 
مباريات الكرة الطائرة الشاطئية وأيضا 
دون مشاهدة ومتابعة الدورات الرمضانية 
حتــى أصبحت جزءا من تراثنا الشــعبي 
وأعتقــد أن دولــة قطر مشــهورة في هذا 
اإلطار فكل منطقة يقوم شــبابها بتنظيم 
الدورات اخلاصة ســواء قبــل اإلفطار أو 
بعده واإلقبال كبير بني الشــباب والكبار 

للمشاهدة واملتعة.

هل تشارك في الدورات الرمضانية؟
٭ بالتأكيد فأنا أحرص على املشاركة في 
الدورات الرمضانية سواء كالعب كرة قدم 
أو كالعب للكرة الطائــرة، العام املاضي 
شاركت في بطولة اللجنة األوملبية القطرية 
الرمضانية، حيث لعبت كالعب كرة قدم، 
وأيضا أحرص على املشاركة في بطولة كرة 
الطائرة الشاطئية في مالعب نادي الغرافة 

العاملية الشاطئية مع عدد من األصدقاء 
من داخل الوسط الرياضي وخارجه، 
ومنهم أحمد خليل ومبارك مصطفى 
وراشــد الكعبي وإبراهيم الرميحي 
ومحمد سالم الكواري ومحمد كايد 
املهندي جنم املنتخب القطري ونادي 

السد، وعبداهلل خليل وغيرهم.

وماذا عــن األطباق املفضلة لك في 
رمضان؟

٭ طباعــي فــي األكل ال تتغيــر 
كثيــرا في رمضان، فأنا لســت 
ممن يأكلــون حتــى التخمة، 
بــل أفضل الطعــام اخلفيف 
والســالطة، باإلضافــة إلى 
الفواكــه، وعــن أطباقــي 
املفضلــة في هذا الشــهر، 
فــال أخفي عليــك أني من 
عشاق الثريد، التي تعتبر 
من األساسيات على مائدة 
إفطاري وال يجوز التخلي 

عنها.

ناصر العنزي

من املباريات التي مازالت عالقة في ذاكرة اجلماهير 
لقاء منتخبنا الوطني »األزرق« مع املنتخب االجنليزي 
بكامل جنومه في نهائيات كأس العالم في إسبانيا عام 
١٩8٢، وكان األزرق مع اجلزائر ميثالن العرب في هذه 
النسخة من املونديال، وأقيمت املباراة في مدينة بلباو، 
وصادفت أحد أيام شهر رمضان املبارك ولعبها أغلب 
الالعبني وهم صيام، ولم يتمكن املنتخب اإلجنليزي، 
الــذي كان يضم جنوما بارزة في أوروبا، ســوى من 
الفوز بهدف وحيد ســجله مهاجم مانشســتر سيتي 
آنــذاك تريفور فرانســيس، ولعــب منتخبنا الوطني 

واحدة من أفضل مبارياته وأحرج املنتخب االجنليزي 
وأضاع عددا من الفرص احملققة للتسجيل ضاعت من 

فتحي كميل وفيصل الدخيل وعبدالعزيز العنبري.
وبرز في هذه املباراة العب منتخبنا يوسف سويد 
جنم كاظمة الســابق الذي أشــركه املــدرب البرازيلي 
كارلوس البرتو ألول مرة في البطولة بخط الوســط 
كصانــع ألعاب رغم أنه مهاجم هداف، وتألق ســويد 
يومها ومرر كرات للمهاجمني لم تستغل، وكاد يسجل 
هدف التعادل لكن احلارس االجنليزي املعروف بيتر 
شيلتون حول كرته إلى ركلة ركنية. وكانت مجموعة 
منتخبنا الوطني صعبة، حيث ضمت فرنسا واجنلترا 

وتشيكوسلوڤاكيا.

فرحة املنتخب الكويتي بإحرازه أحد األهداف في إحدى مباريات بطولة كأس اخلليج السادسة لكرة القدم ويبدو الالعب يوسف سويد

سوالف رمضانية

يحرص العب الفريق االول لكرة القدم بنادي اجلهراء محمد سعد العجمي على مد جسور التواصل مع اجلميع خالل 
شهر رمضان املبارك وخصوصا زمالءه العبي النادي واألندية األخرى، ويحرص العجمي على طقوس خاصة في الشهر 
الفضيل وااللتزام بها كموروث اجتماعي اصيل. »األنباء« التقته وحاورته حول تعامله مع شهر اخلير فكان هذا اللقاء:

العجمي: املچبوس سيد املائدة

 االلتفات 
إلى األجواء 

الروحانية للشهر 
الكرمي وتكثيف 

العبادات

مبارك اخلالدي

ما حتضيراتكم الستقبال شهر اخلير؟
٭ شهر رمضان كنز من كنوز الرحمن يهبه لعباده 
املسلمني خالل هذا الشهر، كما انه فرصة للتقرب 
الى اهلل عز وجل واكتســاب املزيد من احلسنات 
عبر االلتزام بأوجه متعددة من العبادات ســواء 
الفردية او اجلماعية، ونحن توارثنا اســتقباله 

بشغف ومحبة، ملا فيه من خير عميم.

وهل لديك برنامج خاص خالل الشهر الفضيل؟
٭ بالعكس ال يوجد برنامج خاص بخالف االلتفات 
الى االجواء الروحانية للشــهر الكرمي من خالل 
تكثيــف العبــادات املختلفة وفــي مقدمتها ختم 
القرآن الكــرمي وصالة القيام والتراويح للتقرب 

الى اهلل اكثر.

واين تفضل تناول طعام االفطار؟
٭ في بيت املرحوم الوالد مع اخواني في الديوانية 
وهو جتمع اسري بشكل يومي، حيث تتواجد الوالدة 
والتي نسأل اهلل ان يطيل في عمرها، وفي حال تلقيت 
دعــوة من احــد االصدقاء اســتأذن اخواني واذهب 
لتلبيــة الدعوة تقديرا ملن دعاني، وهي باألســاس 
عادة اجتماعية اصيلة تعنى بتوثيق عرى العالقات 

بني االهل واالسر املختلفة.

وما وجبتك األساسية التي حترص على تواجدها؟
٭ هي وجبة اهل الكويت التشــريب، وكذلك بقية 
انواع االطباق واملچبوس »سيد املائدة« والعصائر 

املختلفة ويسبق كل ذلك التمر واللنب.

كيف ترى انتشار الدورات الرمضانية؟
٭ هي ظاهرة شبابية ايجابية وفرصة كبيرة للتعارف 

بني الشباب سواء في املنطقة الواحدة او املناطق االخرى، 
وبالنسبة لي احرص على املشاركة في دورات رمضان 
ولكن في حدود واال تزيد على املشاركة عن دورتني فقط.

هل للصوم تأثير على ممارسة الكرة؟
٭ كرياضي والعب كرة قدم احرص طوال العام على 
احلفاظ على لياقتي البدنية ومن الطبيعي ان يكون 
لشهر الصوم تأثير على الالعب في حال كانت املباراة 
قبل االفطار لكنه تأثير محدود على الالعبني ملعرفتهم 

كيفية احلفاظ على التوازن البدني خالل املباراة.

الديوانية كموروث اجتماعي كيف تتعامل معها؟
٭ الديوانيــة بالفعل مــوروث اجتماعي وقدميا 
قالوا املجالس مدارس، ونحرص على التواجد في 
ديوان املرحوم الوالد انا واخواني ومن يشرفنا 

من االهل واالصدقاء.

جنم منتخب قطر للكرة الطائرة ونادي قطر ورئيس االحتاد القطري للكرة الطائرة حاليا علي بن غامن الكواري، يحمل الكثير من الذكريات التي ال تسقط من الذاكرة 
مع الشهر الفضيل خالل مسيرته الرياضية الطويلة كالعب في املنتخبات الوطنية ونادي قطر، انتخب علي الكواري لعضوية املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي والعربي 

للكرة الطائرة، وأكد حرصه على املشاركة في الدورات الرمضانية في مسابقات كرة القدم وكرة الطائرة.. »األنباء« حاورته حول تلك الذكريات فكان هذا اللقاء:


