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منوعات

»هيسل 85«.. االحتفال بجانب الضحايا!
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 .

عبداهلل العنزي
»هم جلبوا اخلزي والعار لكل بريطانيا« 
بهذه الكلمات علقت رئيسة وزراء بريطانيا 
مارغريت تاتشر على االحداث التي جرت خالل 
لقاء ليڤربول االجنليزي ويوڤنتوس االيطالي، 
ولم تكن تاتشر امللقبة بـ »املرأة احلديدية« 
تقصد خسارة الفريق االجنليزي املباراة بهدف 
نظيف بل كانت تعلق على الكارثة التي تسبب 
فيها اجلمهور االجنليزي والتي ادت الى مقتل 
41 شخصا واصابة 256 في ملعب املباراة وقبل 

انطالقها بساعة فقط.
فـــكل من حضر تلك املباراة او شـــاهدها 
عاش اســـوأ اللحظات فـــي تاريخ كرة القدم 
على االطالق، وهذه املباراة ضربت بكل القيم 

االنسانية عرض احلائط عندما اصر املسؤولون 
فـــي االحتاد االوروبي على لعب املباراة على 
الرغم من وجود عشـــرات القتلى واجلرحى 
في امللعب، معللني هذا االمر بأن إلغاء املباراة 
سيتسبب في املزيد من املشاكل، فما كان من 
العبي الفريقني اال ان حتاملوا على جراحهم 
ولعبوا اللقاء وسط احتجاجات كبيرة من كل 
ارجاء العالم وهو االمر الذي ادى الى مقاطعة 

بعض القنوات التلفزيونية للمباراة.
املباراة اقيمت بشـــكل باهت بال طعم او 
لـــون او رائحة، وكانـــت االحداث مملة جدا، 
فهناك 22 العبا مشغولون بكرة قدم وهناك 
العشرات من اجلماهير ســـاقطة في امللعب 
بـــني قتيل وجريح، وعلى الرغم من ذلك فان 

مهاجم يوڤنتوس بونتيك جنح في مراوغة 
الدفاع االجنليزي قبـــل ان يتعرض لعرقلة 
داخل منطقة اجلزاء وهو االمر الذي ادى الى 
احتســـاب ركلة جزاء للفريق االيطالي جنح 
من خاللها النجم الفرنســـي ميشيل بالتيني 
بترجمتها الى هدف فـــي الدقيقة )58( وهو 
الهدف الوحيد في املباراة ليتوج به يوڤنتوس 

بطال لدوري ابطال اوروبا.
تبعات هذا النهائي الكارثي لم تنته عند 
هذا احلد خصوصا ان االحتاد االوروبي اصدر 
قراراه الشهير بإيقاف أندية اجنلترا عن اللعب 
في مسابقاته ملدة 5 سنوات، وهو االمر الذي 
علق عليه االجنليز بأنه سيزيد اصرارهم على 

ضبط تصرفات جماهيرهم.

مباراة منالذاكرة

الحدث : نهائي دوري ابطال اوروبا بين ليڤربول ويوڤنتوس
الزمان : 29 مايو 1985

المكان : ستاد هيسل في العاصمة البلجيكية بروكسل 

النتيجة: 1 – 0 ليوڤنتوس
الحكم: السويسري أندري داينا

يعتذر عن عدم قبول دعوات اإلفطار خارج المنزل

صالح العصفور: زاديتش أجبرني 
على اإلفطار قبل إحدى المباريات

سمير بوسعد
أكد العب نادي الساملية السابق لكرة القدم واملدرب 
احلالـــي صالح العصفور ان اللعب في شـــهر رمضان 
خالل السنوات احلالية أصبح أسهل بكثير من السنوات 
السابقة حيث ســـهل وجود الصاالت املغطاة ممارسة 
اللعب والتغلب على حرارة الشـــمس والدليل اتســـاع 
شهرة دورة الروضان التي يحرص على متابعتها ولكن 
في السابق كانت »السكيك« متتلئ قبل االفطار بالدورات 
الرمضانية وتشـــهد تنافسا كبيرا ومثيرا بني الالعبني 

بالرغم من التعب واالجهاد.
واضاف العصفور قائال: بدأت بالصيام في سن مبكرة 
ولعبت العديد من املباريات مع النادي وانا صائم واتذكر 
وقتها كنا نلعب في دوري الدرجة الثانية وتعادلنا مع 
التضامن 2-2 وفي املباراة التالية امام الشباب كنا نحتاج 
الى الفـــوز للتأهل الى الدوري املمتاز وكانت املباريات 
تقام عصرا قبل االفطار وعلم مدرب الفريق اليوغسالفي 
آنذاك زاديتش انني اصوم فطلب من سائق الباص الذي 
يقلني الى النادي ان يقوم بتوصيلي الى منزل املدرب 
قبل ان اذهب الى امللعب وهناك اجبرني زاديتش على 
االفطار حيث جهز لي وجبة غداء متكاملة وقال ال يهمني 
من الالعبني ســـوى العصفور واريدك بكامل اجلاهزية 
الذهنية اثناء املباراة وبالفعل فزنا على الشـــباب 0-1 

وتأهلنا الى الدوري املمتاز.
وأوضح العصفور ان الالعب يبذل مجهودا مضاعفا 
اثناء التدريب واملباريات اثناء الشـــهر الكرمي ما يؤدي 
الى االرهاق والتعب واالفضل اقامة املباريات بعد االفطار 

بساعات ليتأقلم اجلسم مع اثار الصيام واالفطار.
واشار العصفور الى ان اللعب في الدوريات االوروبية 
مختلف ويفترض االلتزام الكامل بالبرنامج الغذائي ولكن 
لو قدر لي اللعـــب هناك لطلبت االلتزام بالصوم اثناء 
التدريبات وايجاد مخرج شرعي لالفطار اثناء اللعب.

 وقال العصفور اننـــى افضل االفطار في البيت مع 
االهل وأم العيـــال واعتذر عن تلبيـــة دعوات االفطار 
فهذا الشهر هو لزيادة التقارب االسري وزيارة األقارب 

واألصدقاء بعد االفطار.
وعن طقوسه اخلاصة قال العصفور انني أحرص على 
زيادة جرعات الطاعات اليومية لطبيعة الشهر الفضيل 
ويحرص على تناول االكالت الشعبية الهريس واجلريش 

والتشريب فهي من الضروريات على املائدة.


