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--- نوافـذ 

رمضـانية
اخلميس ٣٠ مايو ٢٠١٩ نوافـذ 

رمضـانية
سوالف رمضانية

بجدارة واستحقاق اصبح حكمنا الدولي احمد العلي احد ابرز حكام الساحة على املستويني احمللي والقاري حيث جنح في ادارة العديد من 
املباريات الصعبة واحلساسة داخل وخارج الكويت، ما اضاف الكثير لسمعة احلكم الكويتي. وللعلي كاريزما خاصة في التعامل مع الالعبني 
داخل امللعب. »األنباء« حاورته عن ذكرياته مع شهر رمضان وأغرب وأطرف املواقف التي واجهته خالل مسيرته مع الصافرة فكان هذا احلوار:

أشارك في حتكيم بعض مباريات الدورات الرمضانية 

مبارك اخلالدي

ماذا ميثل لكم الشهر الكرمي؟
٭ هي ايام غير عادية فهو شهر اخلير والرحمة 
واأللفة والتواصل بني االهل واالصدقاء وشهر 
العبادة من خــالل الصوم وصالة التراويح، 
نستقبله بكل احلب والترحاب والتضرع الى 
اهلل ان يعيــده علينا وعلى االمة اإلســالمية 

دائما باخلير والرفعة.

اهم ما يتميز به الشهر الكرمي؟
٭ جمعــة االهل في ديــوان الوالد يوميا مع 
اخواني لتناول طعــام االفطار وكذلك تبادل 

الزيــارات للتهنئــة مبقدم الشــهر والغبقات 
اخلاصة بالربع واالصدقــاء وهي من االمور 

التي يتميز بها شهر اخلير.
وهل يختلــف برنامجكم اليومي عنه في االيام 

العادية؟
٭ كرياضي حريص جــدا على احلفاظ على 
معدل لياقتي البدنية وحلسن احلظ يستمر 
برنامج اعداد احلكام في مواعيد محددة بعد 
االفطار ولذلك أسعى لتجنب االكل الدسم او 

احللو الذي يزيد من الوزن!

وهل لكم مشاركات في رمضان؟
٭ نعــم أشــارك فــي اداره بعــض الــدورات 

الرمضانية حتت مظلة احتاد الكرة خصوصا ان 
هذه الدورات منتشرة في الكويت بشكل كبير 
وهي باملناسبة افضل مكان للتجمع الشبابي.

أبرز املواقف الطريفة التي مرت بك في رمضان؟
٭ كثيرة هي املواقف الطريفة واملضحكة 
في رمضان وال يســقط من ذاكرتي موقف 
اثنــاء اداره احدى املباريات حيث كان من 
املفتــرض ان يتــم تبديل ألحــد الالعبني 
ســريعا ولكن خرج البعض منهم بشــكل 
الفت وعادوا سريعا الى امللعب مرة اخرى، 
وعلمت انهم محترفــون اجانب وخرجوا 
لشــرب املاء وطبيعي هم معــذورون وال 

يعرفون عاداتنا وتقاليدنا.
انت مع استمرار هذه الدورات ام ضدها؟
٭ بالعكس اؤيد اســتمرارها وبقوه 
وهــي ما مييــز الكويت بــني الدول 
اخلليجية والعربية ولها صدى طيب 
في اخلارج، كما انها افضل املناسبات 

لتجمع الشباب والتعارف فيما بينهم 
ومد جسور التواصل والترفيه وال اخفي 

عليك ان بعض االصدقاء نشاهدهم فقط عبر 
هذه الدورات.

وما اكلتك املفضلة؟
٭ مطبق الزبيدي من يد الوالدة، وبحضور 
الوالد واخواني من اسعد اللحظات على قلبي.

أسطورة

ناصر  العنزي

مازالــت جماهير نادي 
العربي تتذكر هدف جنمها 
السابق عبداهلل البلوشي في 
مرمى القادسية عندما أطلق 
»قذيفة« من مسافة بعيدة 
جــدا فــي مرمــى احلارس 
مبارك حامد، وصنف الهدف 
من أفضل أهــداف الدوري 
الكويتــي منــذ إقامته في 
الستينيات، وسدد البلوشي 
الكرة بقدمه اليسرى رغم 
انه يلعب بقدمــه اليمنى، 
وفاز يومها العربي بنتيجة 
كاسحة قوامها أربعة اهداف 
بال مقابل لكنه خســر لقب 
الدوري في مباراة فاصلة مع 
الساملية بركالت الترجيح.

وعبداهلل البلوشي أحد 
جنوم الكرة الكويتية وكان 
عالمة فارقة في مركز خط 
الوسط ومتيز بتسديداته 
القويــة املتقنــة واللياقــة 
البدنية العالية والقوة في 
البلوشي  االلتحام. عاصر 
الذهبــي لفريــق  العصــر 
العربــي فــي الثمانينيات 
بقيادة املدرب ديڤيد مكاي 
وكان عنصرا أساســيا في 
هــذه اإلجنازات، وســجل 
أهدافا حاســمة فــي مرمى 
احلراس أحمد الطرابلسي 

وعبــاس  مرجــان  وآدم 
بوعبــاس وأحمد درويش 
وجاســم بهمــن وأحمــد 
الثوينــي وغيرهــم، ومن 
أهدافــه اجلميلة تســديدة 
قوية من مسافة بعيدة في 
مرمى حارس مرمى منتخب 
نيوزيلندا في تصفيات لوس 

اجنيليس.
وشــارك البلوشــي في 
نهائيــات كأس العالــم في 
إســبانيا فــي املباريــات 
الثالث كالعب أساسي أمام 
تشيكوسلوڤاكيا وفرنسا 
واجنلتــرا واحرز هدفا في 
مباراة فرنسا والتي شهدت 
أحداثا مثيرة وانتهت بفوز 

الديوك ثالث البطولة »4-١«. 
كما حقق البلوشي مع 
فريقه العربي »األخضر« أول 
بطولــة لألندية اخلليجية 
أبطــال الدوري عــام ١٩8٣ 
وكانت التشكيلة العرباوية 
تضم جنوما لن تتكرر مثل 
ســامي احلشــاش وعلــي 
مندني واحمد عسكر ومحمد 
كرم وحسن عاشور وماجد 
ســلطان وبــدر بوعبــاس 
وصبــاح عبــداهلل وعنبر 
سعيد، وعاشت اجلماهير 
العرباوية فــي تلك الفترة 
أزهى مراحلها وكانت تقف 
وراء فريقهــا بتشــجيعها 

وأهازيجها اجلميلة.

من الذاكرة

»املدفعجي«

املنامة - ناصر محمد 

صورة ملنتخب البحرين العسكري لكرة 
القدم قبل مباراته أمام فريق العربي الكويتي، 
خالل الزيارة التي قام بها العسكري البحريني 
للكويت بالعام 1969، ويظهر فيها عبدالرحمن 
الدولة كابنت العربي، والشيخ خليفة بن سلمان 
آل خليفة كابنت العسكري، خالل تبادل األعالم 
التذكاريــة، ويظهر فيها احلكم عبدالهادي 

يعقوب ومراقب اخلط أحمد املسفر.

»العسكري البحريني« 
والعربي الكويتي

لقطة للتاريخ

الدوسري: »كان ودي أصير طبيب«
ماذا لو؟

العلي: أدرت مباراة في نهار رمضان وفوجئت بالالعبني يشربون املاء

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. 

الدوحة - فريد عبدالباقي

ماذا يعني لك شهر رمضان الكرمي؟
٭ شهر رمضان يعني لي كما يعني للمسلمني 
جميعــا شــهر التقرب أكثر مــن اهلل العلي 
القدير فهو شــهر الرحمة واملغفرة والبركة 
وزيادة األلفة والتسامح فهو شهر التجارة 
الرابحة مع رب العاملني، وأدعو اهلل أن يتقبل 
منــا جميعا الطاعــات وأن نكون من عتقاء 

الشهر الفضيل.

هل قضيت شهر رمضان خارج الدوحة؟
٭ نعم، قضيت شهر رمضان خارج الدوحة 
كثيرا، أتذكر أنني كنت أصوم بعض األيام في 
بلجيكا بسبب مشاركتي في حتكيم املباريات 
بالــدوري العاملي للكــرة الطائرة، كما أنني 

عانيت خالل صيامي في لندن والذي استمر 
قرابة ١7 ساعة تقريبا، أما في استراليا فكان 
األمر ســهال، السيما أن عدد ساعات الصوم 
حوالي ١٢ ســاعة، ولكن في جميع األحوال 
أشعر بحزن عميق عندما أكون خارج الدوحة 

خالل شهر رمضان املعظم.

ما الفرق بني رمضان زمان واليوم؟
٭ هناك فــرق كبيــر وبصراحة رمضان 
زمــان كان أكثر متعة فالنــاس متجاورة 
ومتكاتفة ودائما تطمئن على بعض بعكس 
اآلن ظروف احلياة وبعد املسافات جعلت 
النــاس ال تلتقي تقريبا إال في مناســبات 
األفراح واألحزان، عالوة على أنني أشعر 
باحلزن لغياب املســحراتي فوجوده كان 
يعطي الشهر الفضيل نكهة ومتعة وهو من 

األمور التي اختفت خالل عصرنا احلالي.

ما أكلتك املفضلة في رمضان؟
٭ بالطبع الثريد أكلتي املفضلة في الشهر 

الكرمي وهي األكلة املفضلة لكل القطريني.

ما عالقتك بالتلفاز في الشهر الكرمي؟
٭ مع بداية الشهر الفضيل تنقطع عالقتي 
الضعيفة مع التلفاز نهائيا فرمضان شــهر 
العبــادات والتقرب أكثر من اهلل وأمتنى أن 
يقاطع الناس التلفاز خالل هذا الشهر الكرمي 
ويستغلوا كل أوقاتهم في طاعة اهلل فال أحد 
يدري إذا ما كان سيأتي رمضان القادم وهو 
مازال حيا أم يسترد اهلل وديعته، ولألسف 
الفضائيات العربية تتسابق فيما بينها على 
تقدمي املسلســالت والبرامج غيــر املفدية، 

وكأنها تتعمد أن تبعد الناس عن العبادة.
ملاذا اعتزلت اللعب مبكرا مكتفيا بالوصول 

ملنتخب قطر للشباب فقط؟
٭ اعتزلــت مبكرا ألن االحتــاد كان بحاجة 
حلكام قطريني، وأنا كنت هاوي حتكيم فقررت 
اعتزال اللعب واالجتاه للتحكيم واحلمد هلل 

وفقت فيه ووصلت إلى العاملية.

متى يكون لقطر حكم عاملي ثان إلى جانبك؟
٭ بكل تأكيد هذا دور احتاد الطائرة وليس 
دور جلنة احلكام فالبد من استضافة البطوالت 
العاملية والدولية بكثــرة، فهذا هو الطريق 
الــذي ميكن لقطر أن يكــون لها حكم عاملي 
ثان، وأمتنــى أن يتحقق ذلك خالل املرحلة 
املقبلة، وخاصة أن لدينا حكاما يستحقون 

الوصول للعاملية.

احلكم القطري إبراهيم النعمة: الصيام في لندن مرهق

يحيى حميدان

ضيفنــا اليوم هو حــارس مرمى نــادي خيطان أحمد 
الدوســري والذي سألناه »ماذا لو عاد بك الزمن أين ترى 
نفسك؟«، فأكد أنه سيختار االجتاه الى مجال الطب وذلك 
ملا لهذه املهنة من مكانة اجتماعية وفائدة للمجتمع والناس 
بشكل عام. واضاف الدوسري: »هذا األمر كان حلما لي منذ 
الصغر ولكنني لم أكن موفقا في اجلانب الدراســي وكنت 
ال أحب الدراسة واجتاهي املبكر الى كرة القدم رمبا جعل 
جــل تركيزي ينصب على تطوير نفســي كحارس مرمى، 
وبالتأكيد فإن كل شــخص منا يحلم بتحقيق هدف معني 

ولكن الظروف نوعا ما تعيقه«.
وأوضح أنه يهوى اللعب في الدورات الرمضانية خالل 
شــهر رمضان املبارك، وكشــف عن حصوله على ألقاب ٩ 
دورات رمضانية في العام املاضي مع أصدقائه في املالعب 
اخلارجية. واشار الدوسري الى أنه يحرص على اللعب بعيدا 

عن النادي عقب انتهاء املوسم والتدريبات مع خيطان، اما 
في حال كانت هناك تدريبات ومباريات رسمية مع النادي 

فإنه ال يشارك في هذه الدورات.
وأكد أنه من حســن حظه أن شــهر رمضان املبارك في 
الســنوات األخيــرة يأتي خــالل الفترة ما بني املوســمني، 
وبالتالي فإنه يتجه للعب في هذه البطوالت الودية والتي 

يرى أنها حتمل نكهة خاصة جلميع الشباب.
وبني الدوســري أن دخوله الى مجال كرة القدم كان 
مصادفة، حيث كان يلعب كحارس مرمى برفقة شقيقه 
األكبر منه واصدقائه وبعدها قرر هو وشقيقه التوجه 
الى نادي خيطان للتســجيل في احــدى ألعاب القوى، 
بيد أنهم قبلوا شــقيقه ورفضــوه، ليمر صوب تدريب 
فريق الصغار لكرة القدم ويفتح له املدرب مجدي املجال 
للتدريب مع املجموعة ووافق على ضمه ســريعا عقب 
أول تدريــب حينما كان يبلغ ٩ ســنوات وبقي في هذا 

املركز منذ ذلك الوقت وحتى اآلن.

إبراهيم النعمة هو احلكم القطري الوحيد في لعبة الكرة الطائرة الذي حصل على الشارة العاملية، كما أنه واحد من عدد أقل من عدد أصابع اليد الواحدة من احلكام العرب الذين 
يحملون لقب احلكم العاملي. »األنباء« حرصت على االقتراب منه ليحدثنا عن طقوسه وعاداته في الشهر الفضيل وما الفرق بني رمضان في الدوحة وخارجها فكان لنا هذا احلوار:

 حزين الختفاء املسحراتي.. 
والثريد أكلتي املفضلة


