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 دإيلي مقصو

  

رياضي أصيل، يتمرن كل أسبوع ألنّه . إيلي مقصود بطل لبنان في الكاراتيه
ونحن تالمذة الصف الرابع  .الكاراتيه رياضة جيدة للجسد وللروح أن نممتأكّد 

  :أجرينا معه هذه المقابلة في مدرسة سيدة الجمهورالشعبة الرابعة
  ؟هل تعتبر نفسك هاويا أو محترفًا - ١

ولكن هذه كنت أريد أن أحترف الكاراتيه  ءفي البد. لدي المستوى ألكون محترفًا ولكن أعتبر نفسي هاويا
  .كون مصدر رزقا أن تال يمكنهالرياضة ال تدر المال الكافي و

  
  منذ متى تمارس هذه الرياضة؟ - ٢

  .سنةً وعشرين خمسٍأمارسها منذ 
  
  هل تنصح الشباب بممارسة الكاراتيه؟ - ٣

  .ثقة بالنفسالرياضة جسدية، عقلية وتعطي  ابالطبع ألنه
  
  كم مرة تتمرن في األسبوع؟ - ٤

  .مرة كل وع وثالث ساعاتأتمرن خمس مرات في األسب
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  هل كنت تمارس رياضات أخرى؟ - ٥

  .نعم، رياضات مختلفة وعديدة
  
  ماذا تعمل اليوم؟ - ٦

  .أنا صاحب مكتبة
  
  ققّها؟طموحاتك التي لم تُح ما - ٧

  .في المدارس كلّهاتُعلّم أن أجعل الكاراتيه 
  متى؟وهل فُزت في مباراة؟ أكانت محلية أم دولية؟  - ٨

ونلت المرتبة الثالثة في  ٢٠٠٠عالمية ودولية ففزتُ في إيطاليا عام  ياتإنني بطل لبنان وشاركت في مبار
  .العالم

  
٩ -  عك على ذلك؟كيف وقع إختيارك على رياضة الكاراتيه؟ ومنشج  

فجأةً أن توقف هذه الرياضة قبل شهرين من إنتهاء  تْةً، كانت أختي تمارس الكاراتيه وقرركانت صدف
ت أن أكملها أنارالدورة فقر.  

  
هل ساهمت في تنمية مواهبك؟ وماذا قدمت لك في حياتك  شخصيتك؟ فيهّل أثّرت لعبة الكاراتيه  -١٠

  اليومية؟
ساعدتني على تنمية شخصيتي وتقوية وعيي وبصيرتي في كّل المجاالت ال سيما األشياء التي بالطبع  إنها 

  .إنني أحاول أن أعطي أحسن ما عندي في كل المجاالت. أقوم بها في حياتي
  

  من أثّر فيك من الالعبين األبطال في لبنان أو خارجه؟ -١١
العمر وما زال في صحة جيدة ألنّه يمارس هذه  التسعين من هزفهو ينا. أستاذي الذي علّمني الكاراتيه

  .الرياضة
  

  ؟الكاراتيه أو ألعاب القتال عموماتأسيس ناد لتحفيز الشباب على ممارسة لعبة هل فكّرت  في  -١٢
وذلك سيمنعني من تأدية عملي  كاراتيه لكن كل ذلك يتطلّب وقتًا وجهدا كبيرافكّرت في إنشاء ناد للعبة ال

  .ذي أعيش منه والدولة في لبنان ال تساعد وال تشجع الموهب المختلفةوهو ال
  

  ما النصائح التي تُعطيها لشباب اليوم؟ -١٣
  .ممارسة الرياضة التي تُبعدهم عن آفات كثيرة كالتدخين والمخدرات

  
  لماذا اعتزلت رياضة الكاراتيه؟ وفي أي عمر؟ -١٤

  .السابق ما زلت أمارسها ولكن أقّل من. لم أعتزل
  

  ؟الحركات التي تمرنت عليها سابقًاهل تتذكّر اليوم  -١٥
  .من لحمي ودميأصبحت . أتذكّر جيداً كل الحركات ألنها ظلت في دمي
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  هل اشتركت في األلعاب األولمبية؟ -١٦
  .بعد لم تدخل لعبة الكاراتيه األلعاب األولمبية

  
  ؟ بماذا كنت تشعر قبل المباراة وفي أثنائها -١٧

كانت أعصابي تتشنّج قبل المباراة ولكن عندما أدخل الحلبة كنت أركّز على اللعبة وأنسى كّل شيء من 
  . حولي

  
  هل أدخلت أسلوباً جديداً على هذه الرياضة؟  -١٨

  .على الرياضة ولكن لكل العب ميزاته الخاصة في تقدم اللعبة اًجديد لم ُأدخل شيئاً
  

  أمنياتك؟ ؟ ومانهاية هذه المقابلةماذا تريد أن تقول في  -١٩
أنصح الكّل أن يمارسوا هذه الرياضة ألنها تساعد على تهذيب العقل وتقوية الجسم والشخصية ويصبح 

ن مجتمعنا االجيل القادم سليمليتحس.  


