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اجلمعة ٣١ مايو ٢٠١٩ نوافـذ 

رمضـانية

تعد كرة الســلة ثاني لعبة شعبية في الكويت بعد شقيقتها »القدم« وغالبا ما تشــهد مبارياتها ندية وحضورا جماهيريا كبيرا، كما يحظى جنومها السابقون واحلاليون بشعبية كبيرة وتقدير عال ملا 
يقدمونه من فنون اللعبة. ويعد قائد منتخبنا الوطني لكرة السلة عبدالعزيز ضاري احلسيني )من مواليد 1987( أحد جنوم اللعبة احلاليني، وقد شارك في الكثير من البطوالت الدولية لألزرق وحقق 
مع اجلهراء العديد من االجنازات احمللية، كما أن له عدة جتارب احتراف خارجية قصيرة.. »األنباء« التقته في لقائها الرياضي الرمضاني اليومي لتتعرف منه على أبرز عاداته وذكرياته في الشهر املبارك: 

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

ماذا عن ذكريات بوجناح في شهر رمضان؟
٭ في الغالب أحرص على إفطار أول يوم بالشــهر الكرمي مع 
أسرتي باجلزائر إذا تهيأت لي الفرصة، في ظل ارتباطي 
بالتواجد سواء مع »محاربي الصحراء« أو نادي السد 

في املعسكرات املغلقة.

هل جتد صعوبة في شــهر رمضان 
بالنسبة لالعبي كرة القدم؟

٭ رمضــان هــو شــهر صعــب علــى 

الرياضيــن وحتديدا العبي كرة القدم، والســيما عندما يحل 
خــالل فصل الصيف، يكون الالعب مطالبا بخوض املباريات 

وأحيانا أيضا التدريب في نهار رمضان.

هل سبق لك اإلفطار في نهار رمضان؟
٭ إطالقــا.. فكرة اإلفطــار في نهار رمضان أمــر غير مقبول 

بالنسبة لي.

.. وماذا عن الصيام في قطر؟
٭ شــهر رمضان في قطر هو األفضل للرياضين ألن خوض 
التدريبات عادة يكون بعد اإلفطار وصالة التراويح، باإلضافة 

إلــى أن عدد املباريات خالل هذا الشــهر الفضيل تكون قليلة 
ألنها تأتي مع نهاية املوســم، وبالتالي يكون الالعب في فترة 
راحــة بنهار رمضان، ويخوض التدريبــات واملباريات خالل 

الفترة املسائية.

هل لديك طقوس معينة خالل الشهر الفضيل؟
٭ أمتنى أن أجيب عليك، لكني اعتبر الســؤال شخصيا جدا، 
وال يفيد القارئ، لذا أعتذر عن اإلجابة، فالطقوس الدينية أمر 
خــاص بالعبــد مع ربه عز وجل، ولكن ميكن القول إن شــهر 
رمضان هو شــهر التوبة والغفران، هو شهر العبادة، الشهر 

الذي يحس فيه الغني بالفقير.

اجلزائري بوجناح: رمضان شهر صعب على الرياضينيمن الذاكرة

 أمين احلسيني.. 
مهندس وسط كاظمة

حصد العديد من اإلجنازات الفردية واجلماعية مع األزرق واجلهراء والقادسية وناديني سعوديني

أسطورة

احلسيني: »اسباير« ذكرى مؤملة.. ورمضان في »اجلهراء« غير!

هادي العنزي

كيف يكون وقع الشهر املبارك في نفسك؟
٭ شهر رمضان له خصوصية مطلقة ليس لها قرين في 
أشهر السنة، وله معزة خاصة نستقبله بفرح ونودعه 
بلوعة الفــراق وإن كان ختامه 
عيدا، وهو رحمــة لعبادة اهلل 
نســتغله كباقي املســلمن في 
التقرب إلى اهلل جل وعال طلبا 
للمغفرة وقبول التوبة والتخلص 
ممــا علق بنــا مــن درن الدنيا 
وآثامها، ونسأل املولى عز وجل 
أن يتقبلنــا برحمته ويغفر لنا 
ولعباده في هذه األيام املباركة، 
ورمضان فــي مدينتي اجلهراء 
فالزيارات املسائية لـ »الدواوين« 
يكون لها عبق خاص وأثر كبير 

في النفس.

هل يختلف نشاطك الرياضي 
في رمضان عن باقي األشهر؟

٭ بالتأكيد فالنظام الغذائي خالل 
أيام الشهر املبارك يختلف عنه 
في األيام العادية، وغالبا ما يهتم 
الرياضي بنظامه الغذائي خالل 
الشــهر املبارك خوفا من زيادة 

الــوزن حيث يكثر»ما لذ وطاب« على املوائد في شــهر 
الطاعــة، وعليه فإن اإلفراط في تناول الطعام يكون له 
عواقــب وخيمة علــى الالعب حتديدا، وعــادة ما أكون 
حذرا في وجبتي اإلفطار والسحور، وتعد »التشريبة« 
طبقــا مفضال لي علــى مائدة اإلفطار، أمــا فيما يتعلق 
بالتمارين اليومية فهناك حصة تدريبية متكاملة تكون 
قبل موعد اإلفطار بوقت كاف، على الرغم من أن رمضان 
املبارك يأتي خالل السنوات املاضية بعد انتهاء املوسم 
وال توجد اســتحقاقات خارجية، لكن البد من احملافظة 

على اللياقة البدنية.

.. وما ذكرياتك الرياضية في رمضان؟
٭ لألسف ليس هناك الكثير منها نظرا ألن أغلب البطوالت 
التي شــاركت فيها ســابقا لم تكن خالل الشهر املبارك، 
ولكن حتظرني ذكرى مؤملة عام ٢٠١4م حيث كنت أعالج 
إصابتي بالركبة في أكادميية اسباير بالدوحة القطرية 
طوال شهر رمضان وكذلك أيام العيد، وهو كان أصعب 
األشهر الرمضانية التي عايشتها بعيدا عن األهل واألصدقاء 

وأجواء اجلهراء الرائعة في الشهر املبارك.

وماذا عن أبرز إجنازاتك الرياضية سواء مع ناديك 
اجلهراء أو األزرق؟

٭ االجنــازات مع اجلهراء عديــدة وخاصة في املراحل 
السنية السيما فقد انضممت في العام ١٩٩5 حيث كنت 
في الثامنة حينها، ولعل أبرزها على مســتوى الفريق 
األول الفوز باملركز األول في بطولة يوم الكويت الوطني 

في ٢٠١7 وكذلك الفوز ببطولة درع االحتاد في ٢٠١8، كما 
حققت مع القادسية املركز األول في بطولة كأس األندية 
اخلليجيــة أبطال الدوري فــي ٢٠٠7، كما حصلت على 
أفضــل العب في املباراة النهائية التي جمعتنا بالريان 
القطري، أما مع املنتخب األول فقد حصلت على املركز 
الثالث في بطولة ستانكوڤيتش اآلسيوية التي اقيمت 
بالكويــت في ٢٠٠٩، كما حصلت مع األزرق على املركز 
الثاني في البطولة اخلليجية التي اقيمت في ســلطنة 
عمان عام ٢٠٠٩ وكذلك ثالث بطولة امللك عبداهلل الدولية 
باألردن، أما على املســتوى الشــخصي فقد فزت بلقب 
هداف اخلليج في ٢٠٠٩، وأفضل العب بالدوري الكويتي 
ملوسمن متتالين ٢٠٠٩/٢٠٠8 و٢٠١٠/٢٠٠٩، كما اخترت 
ضمن أفضل 5٠ العبا ناشئا في القارة اآلسيوية، وأفضل 

العب ببطولة اخلليج للشباب في ٢٠٠5.

كيف كانت جتربتك مع االحتراف اخلارجي؟
٭ شــاركت أكثــر من مرة ولفترات قصيــرة مع ناديي 
أحد والنهضة الســعودين، حيــث لعبت مع نادي أحد 
في البطولة اخلليجية لألندية، فيما كانت املشاركة مع 
النهضة في بطولة الكأس السعودي، وقد كانت جتربة 
متميــزة وناجحة بكل املقاييس، كما لعبت مع عدد من 
األنديــة احمللية من بينها كاظمة والكويت والقادســية 
والســاحل في أكثر مــن بطولة خارجيــة، ولعل فترة 
لعبي مع القادسية تعد من أفضل الفترات في مسيرتي 
الرياضية، حيث شاركت معهم في 4 بطوالت خليجية 

و٣ بطوالت آسيوية.

سوالف رمضانية

ناصر العنزي

يذكــر اســم أميــن احلســيني  ضمن 
أسماء جنوم العبي كاظمة الذين حققوا 
إجنازات باسم الفريق البرتقالي وكان 
يومهــا من أفضل الفــرق في املنطقة 
اخلليجيــة وأجنب جنومــا في كل 
املراكز، وعاصر احلســيني جيلن 
من الالعبن وانطلق في سن صغيرة 
)١8 عاما( مع الفريق األول ولعب 
إلى جانــب جنــوم مميزين مثل 
حمــود فليطــح وناصــر الغامن 
وجمال يعقوب وخالد الشمري 
وناصر املسند وعادل اخلليفي 
ويوسف ســويد وحقق معه 
بطولة الدوري مرتن موسمي 
١٩85/١٩84 و١٩86/١٩85 وكأس 

األمير عام ١٩٩٠.
وعاصــر أميــن احلســيني 

اجليل الثاني مــن جنوم كاظمة 
في منتصف التسعينيات بإشراف املدرب 

التشيكي املعروف ميالن ماتشاال الذي يرجع 
له الفضل في بناء ذلك الفريق املميز وحقق 
معه لقب الدوري مرتن وكأسي األمير وولي 
العهد، وتألق احلسيني في خط الوسط، وكان 
احد العناصر التي يعتمد عليها املدرب ماتشاال 
في تشكيلته وضمت إلى جانبه خالد الفضلي 
ويوسف الدوخي وعبدالعزيز الهندي وعلي 
خليل وعادل صلبوخ وفواز بخيت وبدر حجي، 
ولعب مع البرتقالي املهاجم التشيكي رومان 
هانز الذي كان من جنوم الفريق وساهم في 

إحراز البطوالت.
ومتيــز أمين احلســيني باملجهود الكبير 
داخل امللعب وحســن التمرير والقدرة على 
التهديف ومتكنه من اللعب في أكثر من مركز 
إلى جانب مركزه األساسي في خط الوسط، 
واختير لصفوف املنتخب الوطني في كثير من 
املناسبات وكان أحد أفراد األزرق الذي حقق 
كأس »خليجي ١٣« في مسقط عام ١٩٩6 وحرمته 
اإلصابة من املشــاركة فــي بعض البطوالت، 
واجته احلسيني بعد اعتزاله إلى املجال اإلداري 
وعمــل مديرا لفريــق كاظمة قبل ان يخوض 

جتربة التحليل الفني في القناة الثالثة.

يحيى حميدان 

»ماذا لو أصبحت مسؤوال 
عن لعبتك املفضلة.. وبيدك 
القرار لتغيير بعض األمور، 
ما القرارات التي ستتخذها؟« 
سؤال طرحناه على العب نادي 
الوطني  الكويت ومنتخبنا 
شــريدة الشريدة، فأكد أن 
قراره األول سيكون تطبيق 
االحتــراف الكامل لالعبني. 
مبررا ذلك بــأن االحتراف 
الكامــل أصبــح ضرورة 
ملحة حاليــا، وأغلب الدول 
اخلليجية طبقت هذا النظام 
منذ فترة وجنت نتائجه من 

خالل االرتقاء مبستوى 
احمللية  بطوالتها 

ومنتخباتها 
عبر تفريغ 
لالعبني  ا
ملمارسة 

كرة القدم واعتبارها وظيفة 
لالعب. 

وأردف الشريدة: »الوضع 
احلالي ال يســاعد الالعبني 
علــى تطوير مســتوياتهم 
ومقارعة املنتخبات اآلسيوية 
التــي وصلت  واخلليجية 
ملرحلة بعيدة بفضل تطبيق 
االحتراف الكامل األمر الذي 
رفع من مستويات العبيهم 
الذين ال يعملون خالل الفترة 
الصباحيــة فــي القطاعني 
احلكومي واخلاص أســوة 

مبا هو حاصل لدينا«.
وأوضــح أن الكثير من 
الالعبــني ال يهتــم كثيرا 
بتطوير مستواه نظرا 
الرتباطه بعمله الرسمي 
وصعوبة احلصول على 
راحة كافية قبل إقامة 
التدريبات اليومية 

مع النادي. 

وذكر الشــريدة ان من 
بني القــرارات ايضا والتي 
يرى أنها ضرورية، التعاقد 
مع مدربني عامليني يرتقون 
الوطني،  املنتخب  مبستوى 
مؤكدا أن املدرب العاملي ميتلك 
خبرة كبيرة نظرا لعمله مع 
أندية اوروبية متقدمة وبالتالي 
بالفائدة علينا  سيعود ذلك 
من خالله نقله اخلبرات التي 

ميتلكها لنا. 
الشــريدة ـ على  وبني 
ســبيل املثال ـ أن من أهم 
عوامــل تطــور الــدوري 
الســعودي هو استقطاب 
مدربــني عامليني ومعروفني 
في معظم االندية هناك وهو 
ما عاد باإليجاب على مستوى 
الفرق والالعبني وساهم في 
خروج املباريات مبستويات 

أفضل عن السابق. 
أنه بات من  الى  واشار 

الضــروري بنــاء مالعب 
حديثــة وليس بالضرورة 
أن تتسع لـ 60 أو 50 ألف 
متفرج، فبناء مالعب مميزة 
بســعة معقولة يعتبر أمرا 
جيدا وسيساهم في جذب 
اجلماهير وتطوير مستوى 
الالعبني من خالل لعبهم على 

أرضيات حديثة.
أن »األزرق«  واضــاف 
يحتــاج معســكرات على 
مســتوى عــال وكذلــك 
أمام  مباريــات جتريبيــة 
منتخبــات معروفة كما هو 
حاصل مع بعض املنتخبات 
اخلليجية التي تواجه أقوى 
العامليــة، مؤكدا أن  الفرق 
التجريبية  املباريات  نوعية 
مهمة لالعبني بشكل خاص 
وكذلــك املــدرب للوقوف 
على السلبيات واإليجابيات 

بصورة أشمل.

يواصل النجم اجلزائري بغداد بوجناح مهاجم وهداف نادي السد القطري، صناعة احلدث بتألقه الباهر وأهدافه الغزيرة التي يسجلها سواء مع ناديه، أو مع املنتخب اجلزائري، حيث جنح في حتقيق 
أول لقب للدوري القطري هذا املوسم منذ انتقاله من صفوف نادي النجم الساحلي التونسي موسم 2016، كما نصب نفسه بامتياز هدافا للعالم لـ 2018، متفوقا على العديد من النجوم على غرار 
البرتغالي كريستيانو رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسي. لم يكن اسم بوجناح معروفا في القارة األوروبية مثلما احلال اليوم، إذ تغير الوضع كثيرا وأصبح اسم الالعب متداوال بقوة، خاصة أن عداده 
التهديفي ال يتوقف أبدا، ما جعله جنم النجوم، ســواء في فريقه أو في الدوري القطري، وعلى مستوى القارة اآلسيوية، فضال عن حتوله إلى النجم رقم واحد في املنتخب اجلزائري، كما متكن ابن 
مدينة وهران في الغرب اجلزائري، من خطف لقب هداف مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسختها املاضية 2018 بـ 13 هدفا، سجلها خالل 12 مباراة.. والى لقائنا مع النجم اجلزائري:

الشريدة: لو كنت 
مسؤواًل  لطبقت 

»االحتراف الكامل«

ماذا لو؟


