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الثالثاء ٢٨ مايو ٢٠١٩ نوافـذ 

رمضـانية
خماسيات السلة الرمضانية بنادي الكويت وكاظمة جتمع مختلف األجيالسوالف رمضانية

في حياة كل شخص 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.

إنه موسم استثنائي لهذا الالعب في الدوري املصري جعله في صدارة هدافي الدوري، رغم أن فريقه االحتاد السكندري عانى بشدة في مسابقة هذا العام، وبالكاد دخل في املنطقة الدافئة بقيادة مدربه حلمي طوالن، بعد فترة طويلة من 
التخبط في املنطقة اخلطرة.. انه املهاجم خالد قمر، الذي ينافس على لقب هداف الدوري املصري. وميثل »قمر« حالة استثنائية أيضا، ألن تألقه هذا جاء بعد سنوات طويلة في املالعب، وبعد ان قفز عمره حلاجز الثالثني عاما، وبعد ان 
تنقل بني عدة اندية قبل ان يصبح جنم اإلسكندرية األول. تألق خالد قمر مع االحتاد السكندري، بشكل كبير في الفترة األخيرة، حيث ساهم بأهدافه في عدة انتصارات لزعيم الثغر، لذلك اصبح »قمر« جنما بعد الثالثني.. والى تفاصيل املقابلة:

ناصر العنزي

بــدر حجــي أحــد جنوم 
كاظمــة وصنــاع اإلجنــاز 
للفريــق البرتقالي في حقبة 
التســعينيات، وهــو امتداد 
جليــل الثمانينيــات املبــدع 
في القلعــة الكظماوية، كان 
العبا من طراز رفيع في خط 
الوسط ومييزه قصر قامته، 
فكان يراوغ بني املدافعني بخفة 
ورشــاقة، فأطلق عليه لقب 
»القصير املكير«، وكان يسجل 
اهدافــا صعبــة للغاية وفي 
زوايــا يصعب على احلراس 
صدهــا، كما متيــز بصناعة 
األهــداف لزمالئــه املهاجمني 
وكان يضع الكرة امامهم بكل 

سهولة.
انضم بــدر حجي لفريق 
الناشئني بنادي كاظمة وتدرج 
حتى وصل للفريق األول في 
منتصف الثمانينيات في سن 
»١٨« عامــا، وعاصــر جنوم 
كاظمــة الكبار مثــل: حمود 
فليطح ويوسف سويد وناصر 
الغامن وخالد الشمري وجمال 
يعقــوب وعــادل اخلليفــي 
وصالــح املســند وصالــح 
الرفاعي، وســاهم في إحراز 
بطولة الدوري والكأس، ووجد 
حجــي لــه مكانا بــني هؤالء 
النجوم وكانت مرحلة نضج 
مبكرة له ساهمت في تطوير 

مستواه كثيرا.
وفي منتصف التسعينيات 
كانت الطفــرة الثانية حتت 
قيادة املدرب التشيكي ميالن 
ماتشــاال بوجــود بدر حجي 
وعصام سكني وخالد الفضلي 
وأمين احلسيني وفواز بخيت 
الدوخــي، وحقق  ويوســف 
عــدة  الكظمــاوي  الفريــق 

هادي العنزي

كيف تستقبل الشهر املبارك؟ 
٭ شهر رمضان املبارك له حاضر في وجدان جميع املسلمني 
بشكل عام، كما ان له خصوصية في الكويت رمبا لم تعد 
كذلك في العديد من الدول العربية لألسف الشديد، حيث 
التزاور واللقــاءات االجتماعية بني أهل الكويت خاصية 
طاملا توارثها اآلباء واألبناء جيال بعد آخر ونأمل أن تستمر 

في األعوام املاضية. 

ما أكلتك املفضلة في الفطور؟ 
٭ »التشــريبة واجلريــش« طبقان أساســيان في مائدة 
رمضــان، وأحرص دائما علــى أن يكون الفطور في بيت 
الوالدـ  اهلل يحفظه، ودائما ما كنت حريصا أثناء الفطور 
بعد تناول الكثير من الطعام لوجود تدريب أو مباراة في 
االنتظار، ومــا أن ينتهي التدريب حتى نذهب مع بعض 
الالعبني للمطعم أو نتجمع في إحدى »الديوانيات« لتناول 

السحور معا.
 

كيف يكون نشاطك الرياضي خالل شهر رمضان؟ 
٭ جاءنا شــهر رمضان في األعــوام القليلة املاضية في 
فصل الصيف وهي فترة عادة ما تشهد راحة سلبية تامة 
لالعبني بعد انتهاء املوســم، وعندما يأتي الشهر املبارك 
نشهد كثرة الدورات الرمضانية الكروية والتي ال يفضل 
االشتراك فيها عدد غير قليل من العبي كرة السلة، وعليه 
فقد بادر عدد من الالعبني الدوليني الســابقني واحلاليني 
وكذلك العبو األندية بإقامة جتمع ألكثر من يوم في األسبوع 
يضم اجلميع بصالة نادي الكويت أو كاظمة حيث نلعب 
»خماسيات الفايز مستمر«، وقد جنحت الفكرة وأصبحت 

عادة رمضانية السيما أنها تقام في أجواء ودية حبية بني 
االخوة العبي »السلة«. 

وما أجمل ذكرياتك في شهر رمضان املبارك؟ 
٭ نعتــز بالكثيــر من الذكريات الرياضيــة التي تربطنا 
بالشــهر املبارك، ولعل من أبرزها املشــاركة في البطولة 
الدولية العســكرية لكرة السلة والتي اقيمت في فرنسا 
عام ٢٠١3، وقد كانت أيام رياضية مباركة وإن كانت قليلة 
وقد متكنا حينها من الفوز باملركز الثاني بعد الفوز على 
فرنسا وأملانيا على التوالي فيما خسرنا من البرازيل في 
املباراة النهائية، كما حصلنا بعدها على املركز الثالث في 
بلجيكا ٢٠١4.كما أذكــر أننا لعبنا بطولة الدوري احمللي 
حيث لعبنا املباريات بعد صالة التراويح، أما بالنســبة 
للتدريب فقــد كان املدرب الوطني محــزم العتيبي ومن 
بعده املرحوم سعود الرباح حريصني على بدء التدريبات 

بعد صالة التراويح. 

هل اختلف رمضان هذه األيام عن العقود املاضية؟
٭ بصراحة لســت من اجليل القدمي )يضحك( لكن بذات 
الوقت ملســت تغيرا ملموســا في مناسبات رمضان مثل 
»القرقيعــان« فقد كنا في مرحلة الصبا نتجمع مع أبناء 
»الفريج« بعد صالة التراويح خالل أيام »القرقيعان« بال 
مواعيد مسبقة ونذهب في فرح ونسعد باحلصول على 
القليل الذي يقدمه اجليران، بينما هذه األيام جند مبالغة 
في اإلنفاق على هذه املناسبة، كما كنا قبل اإلمساك يوقظ 
بعضنــا اآلخر حتــى ال يفوته الســحور وتلك تبقى من 
الذكريات العطرة في البال. وعلى اجلهة األخرى، نلحظ 
هذه األيام ولألسف الشديد اإلسراف في الطعام لدى البعض 
بل وتصوير املائدة الذي قد يسبب أذى نفسيا لدى ممن 

ال ميلك ما يستطيع أو املريض، فيجب علينا أن نخصص 
هذا الشهر الفضيل للتعبد واالبتعاد عن كل ما من شأنه 

أن يعزز التظاهر بالفعل أو القول.
 

ماذا حتتاج كرة السلة الكويتية لتطويرها؟
٭ كرة الســلة الكويتيــة بخير ولدينــا مواهب متميزة 

في املراحل السنية 
أمثال حمد ومحمد 
عدنان وعبداحملسن 
املوســوي وراشد 
الرباح ممــا يؤكد 
املســتقبل  أن 
متــى  مشــرق 
وجدت تلك املواهب 
الرعاية واالهتمام 
املطلوبــني، وقــد 
»الســلة«  مــرت 
الكويتية بسنوات 
عانــت  عجــاف 
خاللهــا األمريــن 
بعدم املشاركة في 
البطوالت الدولية 
ومجــاراة التطور 
الذي تشهده اللعبة، 
وقــد حرمــت تلك 

الســنني جيال كامــال من أخذ فرصته املســتحقة بتمثيل 
األزرق، وإجماال فإن املنافسة على املستوى اخلليجي ممكنة 
وواردة، أما الظهور املؤثر على مســتوى القارة الصفراء 
فإن هذا األمر يحتاج لسنوات طوال مقرونة بالعمل اجلاد.

لشهر رمضان املبارك مسحة روحانية خاصة تضفي على النفس السكينة والوقار لتوجهها إلى بارئها في رحلة متتد لشهر كامل.. ضيف لقائنا الرمضاني اليوم العب الفريق األول لكرة 
السلة بنادي النصر ومنتخبنا الوطني عبدالعزيز املولي.. الذي حدثنا عن أجمل ذكرياته في الشهر الفضيل ونشاطه الرياضي خالله، وعن وضع كرة السلة الكويتية، فإلى التفاصيل: 

عبدالعزيز جاسم

ضيفنا اليوم جنم اجلهراء الســابق ومدربه حاليا احمد 
عبدالكرمي الذي صال وجال في املالعب وبعدها اجته للتدريب 

واضعا اسمه ضمن نخبة املدربني الوطنيني.
ســألنا عبدالكرمي إذا لم يكن العبا لكرة القدم ماذا كان 
يود أن يكون؟، فقال: كنت العبا لكرة الســلة وتألقت فيها 
في املراحل السنية ولكن إدارة كرة القدم في اجلهراء ارتأت 
وقتها أن مكاني الصحيح هو كرة القدم وبالفعل كانت وجهة 
نظرهم سليمة ومنذ ذلك الوقت حتى حلظة اعتزالي شاركت 
كرأس حربة في املكان الذي أفضله. وأشار الى أن حلم الطفولة 

احلقيقي كان مهنة التدريب لذلك 
سعيت من اجلها ومتكنت من 
حتقيقها وأمتنى ان أطور نفسي 

قدر اإلمكان ألن طموح املدرب ال يتوقف عند ناد بعينه. وعن 
أســعد حلظاته الكروية، أكد عبدالكرمي أن أسعد حلظة كانت 
إحرازه لقب الدوري مع اجلهراء موســم 1990/1989 والذي 
يعتبر أكبر اجناز بتاريخ النادي حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى 
أن انضمامه ومشاركته مع املنتخب األوملبي واملنتخب األول 
أيضا متثل نقطة حتول وعامل معنوي كبير لتقدمي كل ما لديه.

وبني عبدالكرمي أن هناك جدوال واضحا ومنظما يكون لديه 
فــي رمضان حيث يحرص على العمل وعدم احلصول على 
إجازة ومن ثم يعود للبيت ويأخذ قسطا من الراحة وبعدها 
يقرأ القرآن حتــى موعد الفطور ثم يذهب لقيادة التدريبات 

او زيارة األصدقاء أو األهل.
وذكر أنه من عشاق الدورات الرمضانية سواء باملشاركة 
أو اللعب لكن تلك الدورات لم تعد كما كانت ورمبا عامل اجلو 

ساهم في ذلك وكذلك قلة املالعب الترابية.

عبدالكرمي: تخليت عن »السلة« لعيون »الكرة«
أسطورةماذا لو؟

املولي: املركز الثاني في »فرنسا العسكرية« من أجمل ذكريات رمضان

»القصير املكير«

بطوالت محليــة وخارجية، 
وكان بالفعل فريقا ال يعوض 
بعد ما قدم كرة جميلة أمتعت 
اجلماهيــر بوجــود اكثر من 
جنم، ويرجع الفضل للمدرب 
السابق ماتشــاال الذي أوجد 

فريقا صعبا للغاية.

ومشــوار بــدر حجي مع 
املنتخب الوطني كان طويال، 
وأبرزه مساهمته الفعالة في 
حتقيق كأس اخلليج مرتني 
متتاليتني في عمان عام ١٩٩6 
والبحرين عام ١٩٩٨، وشكل 
تفاهما كبيرا مــع املهاجمني 

بشار عبداهلل وجاسم الهويدي 
وصنع اغلــب أهداف األزرق 
خصوصا في بطولة البحرين، 
وبعد مشوار حافل بالنجاح 
أعلن بدر حجي اعتزاله اللعب 
فــي مبــاراة جمعــت األزرق 

وإيران في عام ٢٠٠3.

من الذاكرة

قمر: أعشق الليالي الرمضانية إلى جوار »السيد البدوي« في طنطا

القاهرة - سامي عبد الفتاح

تنقلت بني 3 مدن.. فأين تقيم اآلن.. وأين تفضل 
قضاء رمضان؟

٭ ما بني القاهرة واإلسكندرية، ولكني أتواصل 
دائما مع عائلتي في طنطا، فهي مدينة جميلة، 
وذات روحانيات، ألن بها مسجد السيد البدوي، 
الــذي أزوره دائمــا كلما تواجــدت في طنطا. 
وقــد أثر تواجدي في طنطا ونشــأتي بها في 
أن اكون متدينا منــذ صغري، واحرص على 
التواجد معظم شــهر رمضــان في طنطا، ألن 
األجواء الرمضانية فيها عظيمة وجميلة، وكنت 

فــي صباي من أكثر املشــاركني فــي دوراتها 
الرمضانية، أما اآلن فأكتفي بحضور بعضها 
وتشجيع املواهب التي تظهر فيها. ويضيف: 
خالل الشهر الفضيل احرص على زيارة األهل 
ووصل األرحام، وبالطبــع أداء الفروض في 
جماعة والتراويح في مسجد السيد البدوى، 
مــا لم اكن مرتبطــا بتدريبــات أو مباريات.. 
ونفس احلال في اإلسكندرية ألنها جميلة جدا 
في شــهر رمضان بالذات، ومليئة باملســاجد 
الشــهيرة التي يجتمع فيها أهل اإلسكندرية 
ألداء التراويح مثل مسجد املرسي ابو العباس 

ومسجد سيدي بشر وغيرهما.

كرويا.. هل تعتبر هذا املوسم هو األفضل لك؟
٭ بالطبع، وكذلك املوســم األخير لي مع فريق 
الشرطة والذي كان سببا في انتقالي للزمالك، 
وشاركت في حتقيق بطولة الدوري للزمالك في 
موسم ٢٠١4-٢٠١5، قبل ان ارحل إلى سموحة، 
ورغم تألقي احلالي في االحتاد السكندري بفضل 
اهلل ومدربي حلمي طوالن ودعم إدارة النادي، 

إال أنني زملكاوي حتى النخاع.

وملاذا لم تظهر بشكل مميز مع الزمالك.. وهل 
يراودك حلم العودة إليه؟

٭ الزمالك أو األهلي دائما ما يستقطبان مهاجمني 

أجانب، بأموال كبيرة جتبر املدربني على إشراكهم 
بشكل أساسي، وعدم منح الثقة لالعب احمللي.

وقد كانت هذه أكبر مشكلة لي في الزمالك، 
حيث أدت إلى عدم ظهوري بالشكل املطلوب.. 
ولكني جتاوزت هــذا املوقف حيث أركز متاما 
مع االحتاد السكندري، وأعتز كثيرا بجماهيره 

العاشقة للنادي.

وماذا عن مصيرك مع االحتاد السكندري؟
٭ يتبقى لي موســم آخر مع االحتاد، وأريد أن 
أعتزل بني جدرانه، وسأوافق إذا رغب مجلس 

اإلدارة في استمراري ملواسم مقبلة.


