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رمضـانية
سوالف رمضانية

هادي العنزي

كيف وقع الشهر املبارك في 
قلبك ومدى خصوصيته؟

٭ رمضان شهر عزيز على أمة 
املختار رحمة للعاملني عليه 
وآله وصحبه أفضل الصالة 
والتســليم جنــدد من خالله 
التقرب زلفــة إلى املولى عز 
وجل بالصيام والصالة وقراءة 
القرآن الكرمي طمعا في مغفرة 
ورحمة أكــرم األكرمني جلت 
قدرتــه وتعاظمت آالؤه، كما 
بالتزاور واالجتماع  نســعد 

بأهلنا وأصدقائنا.

ما وجبتك املفضلة على 
اإلفطار؟ 

بطبعــه  الرياضــي  ٭ 

أسطورةماذا لو؟

العدواني: ذهبية »أثينا« تاج اإلجنازات.. والتمر السعودي حضر في أوملبياد بكني

» وليدي.. 10 «

الزيارة الرمضانية الدورية لسمو األمير محل تقدير واعتزاز لدى جميع منتسبي نادي املعاقني

من الذاكرة

يعقوب العوضي

كيف تستقبل الشهر الفضيل؟
بالفــرح والســرور،  ٭ كالعــادة 
خاصة انه شــهر اخليــر والعبادة 
املتواصلة والتقــرب من اهلل، كما 
ان األجواء الروحانية التي تطغى 
على شــهر العبــادات تبعث على 
الشــهر  االطمئنــان، وقبل دخول 
الفضيل نشــعر بالشوق واحلنني 
سنويا للطقوس الدينية والشعائر 
خاصة عبر العبادات املختلفة من 
صالة التراويح وقراءة القرآن، لذا 
فإن متيــز رمضان عــن غيره من 
األشهر يضفي بهجة علينا جميعا 

مما يجعلنا قريبني جدا من اهلل.

كيــف تصف روتينــك اليومي في 
رمضان؟

٭ استمتع بالســهر مع األصدقاء 
والعائلة، كمــا يتخلل ذلك بعض 
العبادات مثل قراءة القرآن والصالة، 
ولكن ال مينع من ممارسة الرياضة 
اخلفيفة بعد اإلفطار، كما ان الذهاب 
الــى »الديوانيــات« ضــروري في 
اليوميــات الرمضانية، ناهيك عن 
زيــارات العائلــة والتــي تنعكس 
إيجابيــا على جميــع املتواجدين. 
وما يجعلنا اقرب من بعضنا البعض 
الوجبات التي يتبادلها اجليران قبل 

السحور والفطور، الى جانب إقامة 
»الغبقات« الرمضانية بني األصدقاء 

وأيضا العائلة.

هل لديكم تقاليد عائلية معينة؟
٭ كل جمعة تذهب العائلة لصالة 
العبــادات  التراويــح ومزاولــة 
املختلفــة، وهــو تقليــد نلتزم به 
سنويا في شــهر رمضان املبارك، 
وبالنسبة لي تكمن التقاليد العائلية 
في التجمع والقيام بنشاطات معينة 
روتينية جبلنا عليها منذ الصغر، 
وال يوجــد افضــل مــن التوقيت 
الرمضاني للّم الشمل وعبادة اهلل 
حتت ســقف واحد، حيث يشــعر 

اجلميع بالروحانية واالقتراب من 
اهلل سبحانه.

هل متارس الرياضة في شهر رمضان؟
٭ نحــاول االبتعــاد عــن املعمعة 
الرياضيــة امليدانية فــي رمضان، 
ولكن صحيا التزم برياضة بدنية 
بعد اإلفطار عبر ممارســة رياضة 
املشــي، وكذلك لعب كرة القدم مع 
األصدقاء وذلك ملا للرياضة من آثار 
نفسية مريحة ومنعشة وأيضا ملا لها 
من تأثير صحي كبير على اإلنسان 
بصورة عامة، ويكمن حبي ملمارسة 
الرياضة منذ النشأة اذ كنا منارس 
مختلف األلعاب وال سيما األلعاب 

اجلماعية من كرة قدم وطائرة.

ما أكالتك املفضلة؟
٭ أعشق الشوربة والتشريب كونهما 
املكون األساسي على مائدة اإلفطار، 
حيث جتدهما في كل بيت في الشهر 
الفضيل، وتتميزان كونهما سهلتي 
اإلعداد نسبيا، كما أن مائدة اإلفطار 
ال تبدو شهية لي من دونهما، وتشكل 
األكلتــان وجباتــي الرئيســية في 
رمضان وتأتي البقية الحقا، وحقيقة 
ابــدأ الفطور بالتمــر واملاء واللنب، 
ومن ثم التوجه الى الصالة وبعدها 
مواصلــة اإلفطــار، والتريث حلني 
القيام بالروتني اليومي والعبادات.

الفيلكاوي: »الديوانيات« في رمضان حتلى..والرياضة ال غنى عنها
عمل مدير لعبة الطائرة في نادي الشباب أحمد الفيلكاوي على تطوير لعبة الطائرة في نادي الشباب، وجنح في عدة مواسم في األخذ بيد الفريق الى منافسات الدوري املمتاز وتقدمي مستويات جيدة، استحسن 

متابعو اللعبة ومحبوها أداء الفريق فيها، وبعد اجلهود التي يبذلها بصورة مستمرة مع النادي ودون انقطاع يلجأ الفيلكاوي الى تغيير روتني احلياة عبر إمضاء الوقت مع العائلة واألصدقاء في شهر رمضان املبارك.

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..
عبدالعزيز جاسم

جنمنــا اليوم العب نــادي الكويت واملنتخب 
الوطني السابق ومدير املنتخب األول الظهير 

األيسر فهد عوض، الذي أكد انه لم يعرف 
سوى كرة القدم في حياته، حيث دخل 
عالم الســاحرة املســتديرة في سن 
العاشرة وبعد أن توقف عن اللعب 
في املستطيل األخضر توجه مباشرة 

إلى العمل اإلداري ليكمل مشواره.
يقــول فهــد: كنــت أمتنــى أن أصبح 

»دكتــور« إال أن حلمي األكبــر كان مع كرة القدم 
وقد حتقق بفضل اهلل. مضيفا انني منذ بدايتي 
مع نادي الكويت وأنا أشارك كصانع لعب ألنني 
أهوى هذا املركز ولكن مع فريق حتت ١٩ لم يجد 
اجلهاز الفني العبا يســتطيع تأدية دور الظهير 
األيسر لتتم االستعانة بي ومنذ ذلك الوقت وأنا 
أشارك مع األبيض واألزرق في هذا املركز، فعلى 
الرغــم من صعوبته في الوقــت احلالي إال أنني 

راض عما قدمته طوال فترة مشاركتي.
وأوضــح عــوض ان جميع األلقــاب التي 
حققها مع األبيض تعتبر غالية سواء محليا 
أو خارجيا إال أن حتقيق لقب خليجي ٢٠ في 
اليمن كان له طعم خاص بسبب حاجة األزرق 
فــي ذلك الوقت إلى حتقيق األلقاب بعد فترة 

غياب طويلة عن منصات التتويج.
وذكر أنه يتابع الدورات الرمضانية واملتعة 
التي تشــهدها، إال أن تلك األمور ال تشــغله عن 
العبادة في هذا الشــهر الفضيل، وكذلك احلرص 
على زيارة األهل واألصدقاء وااللتقاء معهم بشكل 

شبه يومي.

ناصر العنزي

حقــق األزرق لقــب كاس اخلليــج 
العاشــرة في الكويت في مــارس ١٩٩٠ 
بإشــراف املــدرب البرازيلــي فيليــب 
سكوالري والذي فاز مع منتخب البرازيل 
بكأس العالم في اليابان وكوريا »٢٠٠٢«، 
وحمل كأس »خليجي ١٠« كابنت الفريق 
محبــوب جمعة وبعدهــا أعلن اعتزاله 
الدولي وضمت قائمة األزرق جنوما مثل 
مؤيد احلداد وناصر الغامن وسمير سعيد، 
رحمه اهلل، وخالد الشمري وعادل عباس 
وعادل اخلليفي وصالح املسند وراشد 
البديح وعبيد الشمري ووائل سليمان، 
وحقــق األزرق اللقب بعــد ان فاز على 
قطر بهدفني مقابل الشيء سجلهما محمد 
ابراهيم وراشد بديح قبل آخر مباراة له 
مع اإلمارات. في هذه البطولة برز جنم 
صغير في السن منحه املدرب سكوالري 
فرصة اللعب أساسيا وهو العب خط 
الوسط وليد نصار العب نادي الكويت 
وكان عمــره )٢١( عاما وبرز في جميع 
املباريات التي خاضهــا األزرق ومتكن 
من تســجيل هدف جميل على اإلمارات 
في مرمى احلارس محسن مصبح وفاز 
األزرق بنتيجة كبيرة )6-١( وكان منتخب 
اإلمارات يستعد للمشاركة في كأس العالم 
١٩٩٠ في إيطاليا، وأقدم االحتاد اإلماراتي 
على إقالة مدربه البرازيلي املعروف ماريو 
زاغالو وتعيني مواطنه كارلوس البرتو 
بيريرا وكالهما درب منتخب الكويت في 

فترات سابقة.
املعلق املعروف خالد احلربان أطلق 
على وليد نصار »وليدي ١٠« نسبة الى 
»خليجي ١٠« بعدمــا تألق في البطولة 
والتصقت به هذه التسمية وكان سعيدا 
بها، وبعد ذلك عانى وليد نصار طويال من 
اإلصابات املتكررة وحرمته من املشاركة 
في بطوالت كثيــرة وابتعد عن األزرق 
بسبب تلك اإلصابات والتي جعلته يلعب 
مــع فريقه الكويت أحيانا بقدم واحدة، 
وابتعــد »وليدي ١٠« بعدهــا عن الكرة 
واجته إلى مجــال التدريب في املراحل 
السنية إضافة إلى مشاركته في البرامج 

الرياضية.

عوض: متنيت أصير »دكتور« 
وحلمي األكبر حتقق مع الكرة

تشخص اإلرادة واقفة بكل شموخ أمام املستحيل وعليائه وعجرفته 
ليرضخ صاغرا قانعا بتحطيمه بهمم من حتلوا بها.. حمد العدواني أحد 
الذين لم يقفون أمام املستحيل وقدراته البدنية التي يراها كثيرون 
محدودة بنظرهم القاصر، فكتب التاريخ الرياضي بأحرف من نور وسطر 
األمجاد الرياضية الدولية باسم بالده ليرفع علم الكويت في أهم احملافل 
العاملية.. ولعله ردد في قمة املجد األوملبي مع أمير الشعراء أحمد شوقي: 

وما استعصى على قوم منال                إذا اإلقدام كان لهم ركابا
»األنباء« التقت بطل الكويت األوملبي من ذوي اإلعاقة حمد العدواني 
حامل امليدالية الذهبية لســباق 400 متر للكراسي املتحركة في 
أوملبياد 2004 والذي أقيم في العاصمة اليونانية أثنيا في حوار نصفه 

رمضاني وشقه اآلخر رياضي مكلل باإلجنازات الفريدة.

حريص على نظامه الغذائي، 
وأحرص على تناول الوجبات 
اخلفيفة عند اإلفطار حرصا 
على عدم تأثيرها سلبا علينا 
أثنــاء التمرين الــذي يكون 
عادة بعد صالة التراويح من 
مساء كل يوم رمضاني، كما 
أن هناك قيمة خاصة لطبق 
»اجلريش« خاصة أنه يعمل 
من اليــد الكرميــة للوالدة ـ 
حفظهــا اهلل ـ باإلضافة إلى 
تناول »التشريبة« التي تعد 
طبقا اساســيا علــى املائدة 

الرمضانية. 

ما أبرز األحداث التي يشهدها 
الشهر املبارك في النادي 

الكويتي للمعاقني؟
٭ لعل الزيــارة الدورية 

الكرمية لصاحب السمو األمير 
وســمو ولــي عهــده األمني ـ 
حفظهما اهلل ورعاهما ـ تعد 
محط أنظار جميع منتسبي 
النــادي وننتظرهــا جميعا 
للتشرف بلقاء سموه الكرمي 
واالســتماع لنصائح سموه 
لتمنحنا قــوة إضافية نحو 
حتقيــق أفضــل االجنــازات 

الدولية لوطننا احلبيب.

كما تقام بطولة رمضانية 

محلية بإشراف مجلس اإلدارة 
مشكورا تشارك فيها جميع 
فرق النادي ومبختلف األلعاب 
وتشهد منافسة قوية في أغلب 

مبارياتها.

ما أجمل ذكرياتك الرياضية 
الدولية في رمضان؟

٭ كثيرة هي املناســبات 
الرياضيــة التــي صادفتنــا 
خالل شهر رمضان باإلضافة 
إلــى املعســكرات اخلارجية 

املتعــددة، لكــن تبقى ذكرى 
اوملبياد بكني في الصني ٢٠٠8 
باقية ال تنسى، وقد صادفتنا 
الكثيــر من الصعوبات أثناء 
املشــاركة الســيما وقــد كنا 
صيامــا حينها حيــث النهار 
طويل جــدا والطعام املعتاد 
غيــر متوافــر، وقــد أنقذنــا 
الســفير الســعودي في تلك 
الفتــرة عندما زودنا بالتمر، 
فيما أعادنا السفير الكويتي 
لألجواء الرمضانية عبر وليمة 

ســحور عامرة شهدت أغلب 
األطباق الكويتية.

وقد متكن العبو منتخب 
الكويت مــن التأهل لألدوار 
النهائية رغم تلك الصعوبات 

التي واجهتنا في الصني.

.. وما أبرز إجنازاتك في 
مسيرتك الرياضية؟

٭ هلل احلمد حققت العديد 
مــن اإلجنازات املشــرفة في 
العديد من البطوالت الدولية، 

ولعل تاج االجنازات امليدالية 
الذهبية في أوملبياد أثينا ٢٠٠4 
في سباق 4٠٠ متر للكراسي 
املتحركة مــع حتطيم الرقم 
األوملبي لهذا الســباق بزمن 
قدره 5٠.٠4 ثانية، باإلضافة 
إلى حصولي على ميداليتني 
فضيتني في سباقي ٢٠٠ و١٠٠ 
متر عدو للكراسي املتحركة، 
كما حققت امليدالية البرونزية 
في أوملبياد سيدني ٢٠٠٠ في 
ســباق ١٠٠ متر، ناهيك عن 

الفوز في العديد من البطوالت 
العربية واآلسيوية.

كيف ترى مستقبل رياضة 
ذوي اإلعاقة؟

٭ كل العــب فــي النادي 
الكويتــي الرياضــي لــذوي 
اإلعاقة يسعى لتحقيق إجناز 
دولــي، وقــد يكــون قلة في 
االجنازات في الفترة األخيرة، 
ولكن األمل كبير ونستبشر 

خيرا باملستقبل.


