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االثنني ٢٧ مايو ٢٠١٩ نوافـذ 

رمضـانية

القاهرة - سامي عبدالفتاح

أحمد حسن، ورغم اعتزاله اللعب في 3٠ نوفمبر ٢٠١3، 
أي قبل نحو 5 سنوات، إال انه مازال يحمل لقب عميد جنوم 
العالــم في كرة القدم برصيد ١84 مباراة، وهو اللقب الذي 

سبق أن حازه أيضا العميد حسام حسن.
»الصقر«، ابن مدينة مغاغة في محافظة املنيا )مواليد 
٢ مايو ١٩٧5( نبغت موهبته مع اإلسماعيلي، قبل أن يبدأ 
مشواره االحترافي الطويل، ليعود بعدها إلى األهلي، ومنه 
إلى الزمالك، قبل أن يقرر اعتزال اللعب، واحتراف اإلدارة 
الكرويــة، فتولى مهمة منتخب مصر فــي مرحلة حرجة، 
وتفرغ حاليا إلدارة األكادمييات التي حتمل اســمه واســم 
األندية األوروبية التي لعــب لها محترفا، ومنها أكادميية 
اندرخلت البلجيكي، ثم دخل حملطة جديدة، وهى اإلشراف 

على فريق الكرة في نادى بيراميدز.
وعــن مشــواره االحترافي يقــول الصقر: »مشــواري 
االحترافي، بعد فوز املنتخب املصري بكأس األمم األفريقية 
في العام ١٩٩8 انتقلت إلى نادي كوكالي ســبورت التركي 
حتــى العام ٢٠٠٠، وفــي موســم ٢٠٠٠-٢٠٠١ انتقلت الى 

نــادي دينيزليســبور، وفي العــام ٢٠٠١ انتقلت إلى نادي 
غنتشليربيرليغي التركي، ولعبت معهم حتى العام ٢٠٠3، 
ثم انتقلت إلى نادي بشكتاش التركي، ولعبت معهم حتى 
العام ٢٠٠6، ثم انتقلت للعب مع نادي أندرخلت البلجيكي 
بعــد فوزه مــع منتخب مصر بــكأس األمم األفريقية لكرة 

القدم ٢٠٠6«.
وعــن كيفية تعامله مع شــهر رمضان خالل مشــواره 
االحترافي الطويل، يقول الصقر: »كنت حريصا على الصيام 
خالل شهر رمضان طوال مشواري في تركيا ألنه بلد إسالمي 
ويراعى النشاط الرياضي خالل هذا الشهر الفضيل، ولكن 
في بلجيكا املوقف اختلف العتراض مدربي في اندرخلت على 
صيامي، مما جعلني في موقف ال أحسد عليه أمام جماهير 
النادي واإلعالم، حتى أن املدرب وضعني على مقاعد البدالء 
بسب الصيام، أمام فريق آي سي ميالن اإليطالي، وأشركني 
في الدقيقة ٧٠، وخسرنا املباراة بهدف دون مقابل، فخرجت 
الصحف البلجيكية في اليوم التالي للمباراة تشيد بأدائي 
خالل العشــرين دقيقة التي لعبتها، وتهاجم املدير الفني 

وتساءلت عن أسباب عدم الدفع بي من البداية.
ويضيف: »على العكس متاما لم انس ابدا أيام الصيام 

مع عائلتي رغم أنني عشــت في أوروبا ســنوات طويلة، 
واحرص على قضاء أول يوم في شهر رمضان مع عائلتي 
في مسقط رأســي مركز مغاغة مبحافظة املنيا، مصطحبا 
زوجتي وأوالدي.. وخالل الشــهر الفضيل انظم مســابقة 
دينيــة حلفظــة القرآن الكــرمي في مغاغة وأقوم بنفســى 
بتوزيع اجلوائز على الفائزين، وأحرص مع أســرتي على 
مشاركة أهل القرية في أعمال البر واخلير مثل توزيع شنط 
رمضان على أهالي القرية من الفقراء واحملتاجني.. وأيضا 
أشارك حاليا زمالئي من جنوم الكرة املعتزلني في الدورات 

الرمضانية الكبرى للممارسة هوايتي التي أعشقها«.
وعن توقعاته ملنتخب مصر في بطولة األمم األفريقية 
القادمة والتي حتتضنها مصر عقب شهر رمضان؟، يقول 
الصقــر: »منتخــب مصر مميز جدا، وميتلــك روحا عالية 
وميتاز بااللتــزام التكتيكي في امللعب، كما أن وجود عدد 
كبير من العبيه من احملترفني في األندية األوروبية، سيساعد 
كثيرا في الظهور مبظهر جيد، اضف الى ذلك، أن اجلمهور 
املصري له فعل السحر على الالعبني، وأتوقع من اآلن فوز 
منتخب الفراعنة بالبطولــة كما فعلنا من قبل في بطولة 

٢٠٠6 مبساعدة اجلمهور«.

ماذا لو؟

فوالذ: بعض الشباب يلعبون الدورات الرمضانية كأنها كأس العالم

هادي العنزي 

بطلنا اليوم جنم منتخبنا الوطني 
ونادي الساملية سابقا بشار عبداهلل 
الذي شــق طريقه نحو النجومية 
مبكرا حتى أضحى علما من أعالم 
الكرة الكويتية يشار له بالبنان. يقول 
بشار إن حلمه كان منذ نعومة أظفاره 
مزاولة كرة القدم، ومنذ صغري وأنا 
أسمع زمالئي في الفصل كل يكشف 
عن أمنيته فيما يكون مستقبال فهناك 
من يقول انه سيكون طبيبا وآخر 
مهندسا وثالث مدرسا، اال ان رغبتي 
األولى واألخيرة كانت العب كرة قدم 

واللعب مع األزرق عندما أكبر ولم يكن لدي أي »سيناريوهات« 
أخرى، ولعل ما ساهم في ترسيخ تلك القناعة لدي هو نشأتي وسط 
أسرة رياضية فالوالد العب بنادي الساملية وتولى بعدها عضوية 
مجلس إدارة بالنادي وكذلك أعمامي كانوا العبني وإداريني سابقني 
ومنهم عبداحلميد محمد وزكريا سالم وحمد جاسم واملغفور 
له حسني محمد وهذا يوضح البيئة الرياضية احلاضنة لي في 

تلك الفترة. ويضيف بشار أن الكرة 
كانت قدره ومستقبله برغبته الذاتية، 
وضرب مثال بأن شــقيقه لم يكن 
رياضيا يوما ولم يزاول أي رياضة 
بالنادي وكذا عدد من أبناء عمومته، 
وقد ترعرعــت صغيرا في مالعب 
التي  الهواية  الساملية مزاوال  نادي 
أعشقها، ولعبت كرة القدم مع فريق 
املدرسة في جميع املراحل الدراسية 
)االبتدائية واملتوســطة والثانوية(، 
وشاركت في بطوالت الدوري التي 
تنظمها املنطقة التعليمية وقد واجهت 
العديد من العبي الساملية في تلك 
الفترة مــن بينهم عبداهلل البريكي 
وعلي عبدالرضا وكانت أياما ال تنســى. وعن رمضان، يقول 
بشار ان عاداته الرمضانية اختلفت اآلن بعد اعتزاله كرة القدم، 
فعندما كنت العبا كنت أحرص على أال أتناول وجبة دسمة عند 
اإلفطار بينما في األيام العادية األخرى تخف درجة احلذر بنسبة 
كبيرة، كما أنني لم يســبق لي اللعب في الدورات الرمضانية 

مطلقا وذلك التزاما بتدريبات النادي واملنتخب.

حسن: جلست على مقاعد البدالء في بلجيكا بسبب الصياممن الذاكرة

أحمد فوالذ العب كرة اليد السابق في اندية الساحل والساملية وبرقان، كان من العناصر املؤثرة في الفرق التي لعب بني صفوفها.  »األنباء« التقت فوالذ 
الذي حدثنا عن برنامجه الرياضي في الشهر الفضيل، وابرز عاداته التي يحافظ عليها خالل رمضان، كما شاركنا أبرز ذكرياته الرمضانية. فإلى التفاصيل: 

سوالف رمضانية

يعقوب العوضي 

 كيف تستقبل شهر رمضان؟ 
٭ فعال هناك انتظار وشــوق طويل لهذا الشهر 
الفضيــل، ملا يغمرنا به مــن روحانيات وأجواء 
اميانية، ونحن نستعد له بتجهيزات خاصة أعمل 
علــى حتضيرها قبل بدء الشــهر كعادة األســر 

الكويتية. 

وماذا عن روتينك اليومي في الشهر الفضيل؟ 
٭ في الغالب أنام بعد صالة الفجر وأستيقظ قبل 
صالة الظهر، وبعدها اتوجه الى النادي الصحي 
ملمارسة الرياضة ومن ثم التجهيز للفطور وبعد 
الفطور اتوجه للعمــل ومن ثم زيارة الدواوين 

واألصدقاء والعودة للسحور مع العائلة. 

مباراة أو موقف ال تنساه في رمضان؟ 
٭ إحدى مباريات املراحل السنية وكانت ثالث يوم 
عزاء والدي، رحمه اهلل، وكانت مواجهة مصيرية 
أمام العربي في الدور نصف النهائي وقد واجهت 
صعوبة بالغة فيها، لكن هلل احلمد قدمت مباراة 

كبيرة وقدت القادسية آنذاك للمباراة النهائية.

البعض يعتبر الشهر الفضيل فال حسن عليهم 
في حتقيق االنتصار أو الفوز بالبطوالت؟ 

٭ نعم أحيانا يكون الشهر فال حسن ألن العقل 
والنفس دائما ما تصفو فيه مما يساهم في زيادة 

تركيز الالعبني. 

هل تبتعد عن ممارسة الرياضة في هذا الشهر؟ 
٭ أنا حريص جدا على ممارسة الرياضة طوال 
الســنة ولكن في شــهر رمضــان تخف اجلرعة 
اليوميــة لكننــي ال أنقطــع ســواء باجلــري أو 

األيروبيكس.

هل شاركت في بطوالت خالل رمضان؟ 
٭ شــاركت في العديد من الدورات الرمضانية 
وليس البطوالت على صعيد كرة اليد، وأحرص 
على املشاركة كل عام بالدورات وقد حققت العديد 
من االجنازات في أغلب مشاركاتي. اال انني أخاف 
من اإلصابة، فهناك بعض املشــاركني يعتبرون 

أي مباراة نهائي كأس العالم. 

وما أبرز موقف تعرضت له في الدورات 
الرمضانية؟ 

٭ شاركت في احدى الدورات وكنت حريصا خاللها 
على عدم التعرض لإلصابة وهلل احلمد وصلنا الى 
املباراة النهائية ولم أتعرض إلصابة وكان هدف 
الفوز عن طريق رمية جزاء أخيرة سددتها وفزنا 
حينهــا باللقب لكن املضحــك ان طريقة احتفالي 
بالهدف والتتويج كلفني اصابة في كاحل القدم لم 
أستطع بعدها حتى حضور التتويج مع زمالئي.

 
بعيدا عن الرياضة.. ما هي أجمل ذكرياتك في 

رمضان؟ 
٭ ذكرياتــي االولى مع بدايــات صيامي وتواجد 
أبي، اهلل يرحمه، والعائلة في الفطور والسحور، 
واألجواء التي كانت تسود البالد بهذا الشهر الفضيل 
هي األجمل في زمن كان يخلو من الكراهية واحلسد.

 
أكلتك املفضلة على الفطور أو السحور؟ وأين 

تفضل تناول وجباتك؟ 
٭ شــوربة العدس والتمرية، ودائما مع زوجتي 

وأبنائي وأحيانا عند األهل واألقارب.

أسطورة

»أحمدونا«
ناصرالعنزي

قــدم العربــي العبــا 
صغيرا في السن في مطلع 
علــى  راهــن  التســعينيات 
جنوميته، وبالفعل تألق الالعب 
أحمــد موســى وأصبــح من جنوم 
الفريــق العربــاوي وهو في ســن ١٧ 
عاما عندما شــارك أساسيا في البطولة 
العربية لألندية األبطال التي استضافها 
العربي عام ١٩٩3، ويعتبر موسى من 
أفضل العبي خط الوسط في صفوف 
العربــي ملا كان ميتلكــه من مهارات 
فرديــة كاملراوغة والتســديد القوي 
وتسجيل األهداف، وفرض أحمد موسى 
نفسه في التشكيلة األساسية رغم وفرة 

النجوم في تلك الفترة.
وعاصر موســى جيلني مــن العبي 
األخضــر، حيث لعب مع احمد عســكر 
وســمير ســعيد وماجد سلطان وعنبر 
سعيد وعامر ياسر وفرج نفاع، ثم عاصر 
اجليل الثاني والذي حقق االنتصارات 
في التســعينيات ومنهم أسامة حسني 
ومنصور باشا وعبدالعزيز عاشور واحمد 

اجلاسم ونواف بخيت وأمجد عبدالكرمي 
وآخرين. وحقق موسى مع األخضر عدة 
بطوالت في الــدوري والكأس ومازالت 
اجلماهير تتذكر هدفه في مرمى التضامن 
في نهائي كأس األمير عام ٢٠٠٠ عندما 
انبرى لكرة ثابتة وســددها من مسافة 
بعيدة دخلت املرمى بســرعة الصاروخ 
قبل ان يسجل زميله محمد اديلم هدف 

الفوز وفق قاعدة »الهدف الذهبي«.
ويرى أحمد موســى أن األســطورة 
دييغو مارادونا أفضل العب في العالم 
وال ينازعــه أحد علــى ذلك وكان يقلده 
في طريقة لعبه إعجابا به واطلق عليه 
زمالؤه اسم »أحمدونا«، ولم يكن موسى 
محظوظا مع اإلصابات التي داهمته كثيرا 
وأبعدته عن مشاركات كثيرة وخصوصا 
مــع املنتخب الوطني، إذ لم يشــارك إال 
قليال مع األزرق، حيث يتم اختياره ولكن 
اإلصابات املتكررة تبعده عن املشاركة، 
وابتعد موسى موســمني بسبب سفره 
لعــالج ابنته وعاد وانضم للنصر على 
ســبيل اإلعارة قبل أن يعود إلى فريقه 
األخضر ويعلن اعتزاله في مباراة جمعت 

العربي والقادسية عام ٢٠١١.

بشار عبداهلل: وحدها كرة القدم 
حلم الصبا والطفولة

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


