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أكد أن سنوات صيامه األولى كانت حافلة بالمواقف

داود العبدالجادر: 
رمضان يحلو  مع بطوالت 

كرة الطائرة الشاطئية
يحيى حميدان

أكد الع���ب كاظمة واملنتخب الوطني لكرة الطائرة س���ابقا داود 
العبداجلادر عشقه الكبير لألجواء الرمضانية خاصة في الكويت والتي 

تكثر خاللها الزيارات األسرية واألجواء احملببة له شخصيا.
وقال العبد اجلادر انه يعشق اللعب في الدورات الرمضانية لكرة 
الطائرة والتي غالبا ما تكون على الشواطئ، مشيرا الى أنه ال يفوت 
فرصة املش���اركة في هذه البطوالت ألس���باب عديدة منها رغبته في 
اللعب دون ضغوطات وكذلك للحص���ول على اجلوائز القيمة التي 
يضعها منظمو هذه البطوالت، موضحا أنه فاز بالعديد من بطوالت 

الكرة الطائرة الشاطئية.
وفضل العبد اجلادر أال يقوم احتاد الطائرة بوضع مباريات بطوالته 
الرسمية خالل الشهر الفضيل ملا لهذا الشهر من قدسية وخصوصية 
لدينا كشعب كويتي، مضيفا أنه على األندية كذلك أن تقلل التدريبات 

خالل رمضان لكي يتفرغ الالعب لالستمتاع بهذا الشهر الكرمي.
وأشار العبد اجلادر الى أنه يتمنى تكثيف البطوالت الرمضانية 
لكرة الطائرة وخاصة الش���اطئية ألنه���ا ذات طعم خاص واجلميع 
يستمتع بهذه البطوالت الودية والبعيدة عن الشحن النفسي مثلما 

هو حاصل في مباريات النادي أو املنتخب.
وشدد العبد اجلادر على استحالة اللعب وهو صائم ولكن في حال 
وجدت مباراة قبل موعد االفطار فإنه لن يتردد في املشاركة ألن ذلك 

واجبه كالعب، مشيرا الى أنه لم يسبق له أن مر بهذه التجربة.
وعن ذكرياته مع رمضان خالل طفولته، أكد العبد اجلادر على أنه 
كان يجد صعوبة في سنوات صومه األولى اال أنه كان يتحامل على 
نفسه الكمال الصوم السيما مع تشجيع أسرته له على التعود على 
الصيام. وأضاف العبد اجلادر ان سنوات صيامه األولى كانت حتمل 
العديد من املواقف الطريفة والتي من أبرزها ش���ربه املاء باستمرار 
وكأنه ال يعلم ليكمل صومه، الفتا الى أنه بعد ذلك التزم بش���كل تام 

بالصيام واالمتناع عن األكل والشرب وكل ما يبطل االفطار.
وأوضح العبد اجلادر أنه يحرص على االفطار الى جانب أسرته 
مهما جاءته دعوات على وجبات االفطار وذلك لرغبته في الوجود الى 
جانب العائلة واحلرص على وجود بعض املأكوالت مثل »التشريب« 
وهي وجبته املفضلة التي ال يستغني عنها على مائدة الفطور مهما 
كل���ف األمر، فيما يفضل تناول العيش األبيض مع الروب في وجبة 

السحور.

مازالت اذهان جماهير كرة القدم مليئة باللحظات املثيرة في عالم الساحرة  املستديرة، ما بني حلظات الفرح التي 
ينعم بها املشجعون واوقات احلزن التي يصابون بها ، فكل منهم يبقي في ذاكرته جزًءا ال ميكن ان ميحى مما يطلق عليها 
"اللحظات املجنونة " في املباريات التي يتابعها . وفي هذه الزاوية نحاول نحن في »االنباء« ان نعيد معكم شريط الذكريات 

للمباريات اخلالدة في اذهان اجلماهير سواء كانت محلية لالندية او منتخبنا الوطني او كانت مباريات عاملية .

عبدالعزيز جاسم 
لو سألت أي متابع رياضي أو أي شخص 
ليس له عالقة في الكرة ولكنه يعشق األزرق: 
من هو بشار؟ ألجاب على الفور: »بشار اللي 
س���جل على قطر«، ومن هنا بدأ عهد جديد 
لكرة االزرق مع بشار عبداهلل ذلك الالعب 
الشاب في نادي الساملية والذي ضمه مدرب 
منتخبنا الوطني التش���يكي ميالن ماتشاال 
الى صف���وف األزرق قبل »خليجي 13« في 
عمان م���ع جنوم الكرة في ذل���ك الوقت ما 
اثار الدهش���ة لدى العديد من املتابعني لكن 
هذا الولد الش���قي أثبت ان الداهية ماتشاال 
على ح���ق عندما زج به كبديل في اقس���ى 
وأصعب مباراة بالبطولة أمام قطر بعد ان 
كان االزرق بحاجة الى الفوز وال شيء غيره 
امام العنابي الذي لم يخس���ر اي مباراة في 
البطولة وتعادل فقط مع السعودية ويدخل 
املباراة برصيد 10 نقاط بينما يدخل االزرق 
ولديه 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة من 

االمارات 2-1.
وكعادته لم يغير ماتش���اال في اسلوبه 

ودخل املباراة بطريقة 3-5-2 بغرض تسجيل 
هدف مبكر لكن اغالق دفاع قطر ووس���طه 
للمنطقة ومن خلفهم احلارس املتميز يونس 
أحمد ال���ذي حصل على لقب أفضل حارس 
وقتها بالبطولة س���د جميع الطرق املؤدية 
للمرمى حتى تس���ديدة خالد الداود ردتها 
العارضة لينتهي الش���وط االول بالتعاون 
السلبي ويزداد الضغط على العبي منتخبنا 
وتزداد املرارة بعد خسارة االزرق الخراج 
عبدالعزيز الهندي وادخال وائل سليمان بدال 
منه لكن جاءت حلظة املفاجأة وفي الدقيقة 
64 يقوم ماتش���اال بتغيير ادهش جماهير 
الكويت وقطر معا بل جميع من تابع املباراة 
وهو اخراج افضل العب بالبطولة عبداهلل 
وبران وادخال العب شاب اسمه بشار فجاء 
بالبش���ارة بعد 4 دقائق من حلظة دخوله 
بعد ان جاء من خلف املدافعني ووضع الكرة 
مخادعة على ميني يونس احمد ولم يكتف 
بذلك بل مرر كرة هدف االمان الثاني الى حمد 
الصالح بعد مرور 7 دقائق على الهدف االول 
ليثبت ماتشاال للجميع ان اختياره لم يأت 

من فراغ ليظهر لنا جنما اصبحت ش���هرته 
ال تقل عن املرعب جاس���م يعقوب و»امللك« 
فيصل الدخيل وكاد االزرق في هذه املباراة 
يكرر خطأ املباراة بعد ان متكن محمد سالم 
العنزي من تقليص النتيجة لكن استبسال 
جميع الالعبني ودخ���ول محمد بنيان بدال 
م���ن حمد الصالح حافظ على بقاء النتيجة 
ليحفر بشار اس���مه من ذهب ويكون وراء 
حتقيق أول لقب للكويت بعد الغزو الغاشم 
ويضع االزرق اسمه على كأس اخلليج للمرة 

الثامنة في تاريخه. 
ومن اجمل لقطات هذه املباراة هي الرقابة 
اللصيقة ليوسف الدوخي لنجم قطر في ذلك 
الوقت محمود صوفي الذي قام بضرب الدوخي 

متعمدا لكن احلكم تغاضى عن طرده.
مثل االزرق في هذه املباراة: خالد الفضلي 
ويوسف الدوخي وعبدالعزيز الهندي )وائل 
سليمان( اسامة حسني وعصام سكني وأمين 
احلسيني وفواز بخيت وعبداهلل وبران )بشار 
عبداهلل( وبدر حجي وحمد الصالح )محمد 

بنيان( وخالد الداود.
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