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منوعات

عبداهلل العنزي
لم تكن التسعني دقيقة في مباراة مان يونايتد وبايرن ميونيخ 
في تلك األمسية عادية على االطالق، فاألحداث التي جرت سريعا 
على أرضية امللعب كانت تنذر بشيء ما سيحدث وان مر الوقت 
سريعا، فاألملان بدأوا املباراة بأفضل طريقة ممكنة، وها هو ماريو 
باس���لر يضع الكرة احلرة التي احتسبت لفريقه مبرمى حارس 
املان الدمناركي بيتر شمايكل في الدقيقة السادسة من عمر املباراة 

ليشتعل اجلانب املخصص للجمهور األملاني في الكامب نو.
وسريعا ما حاول مدرب املان السير اليكس فيرغسون مللمة 
أوراقه بعد هذه البداية الصاعقة، خصوصا انه كان يفتقد للنجمني 
في خط الوسط القائد روي كني و»الدينمو« بول سكولز، اال ان 
ديڤيد بيكام اس���تطاع ان يشغل اجلانب األمين على أكمل وجه 
مسببا قلقا كبيرا للدفاع األملاني ولكن من دون أي خطورة على 
مرمى احلارس اوليڤر كان، وكاد العب ميونيخ زيكلر ان يضيف 
الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية الش���وط اال ان كرته اصطدمت 

بقائم بيتر شمايكل.
في الشوط الثاني دارت املباراة سجاال بني الفريقني وضاعت 
الك���رات من بني املهاجمني، ومع م���رور الوقت بدأت االحتفاالت 
األملانية تزداد بش���كل كبير مع احتس���اب احلكم 3 دقائق فقط 
كوقت بدل ضائع، اال ان الدولي االجنليزي تيدي شيرينغهام كان 
له رأي آخر في الدقيقة األخيرة من عمر املباراة عندما اس���تغل 
ركنية نفذها بيكام بإتقان فلعبها احلارس بيتر شمايكل املتقدم 
الى الهجوم برأس���ه لتصل الكرة الى شيرينغهام الذي لم يجد 

صعوبة في وضعها مبرمى ميونيخ.
ووس���ط االحتفاالت املجنونة للجماهي���ر االجنليزية بهدف 
التعادل، كانت الفوضى كبيرة بني العبي بايرن ميونيخ فتحولت 
ركلة البداية التي نفذوها بعد هدف املان الى ركلة ركنية أخرى 
للشياطني احلمر، ليظهر النجم النرويجي اولي سولسكاير ويضع 
كرة مجنونة برأسه في املرمى األملاني ويصيب جماهير والعبي 
الفريق الباڤاري مبقتل، ويعلن عن حتقيق مان يونايتد لبطولته 

الثانية في ابطال أوروبا في اقل من 3 دقائق.

مازالت اذهان جماهير كرة القدم مليئة باللحظات املثيرة في عالم الس�احرة  املس�تديرة، ما بني حلظات الفرح التي ينعم بها املش�جعون واوقات احلزن التي 
يصاب�ون بها ، فكل منهم يبقي في ذاكرته جزًءا ال ميك�ن 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 .

الحدث : نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان 
يونايتد وبايرن ميونيخ

الزمان : 26 مايو 1999
المكان : ستاد »كامب نو« في برشلونة

النتيجة: 2 � 1 لمان يونايتد
الحكم: االيطالي بيارلويجي كولينا

مبارك الخالدي
يتذكر قائد املنتخب الوطني ونادي 
الكويت لكرة القدم سابقا عبدالعزيز 
العنبري مدى االجهاد والتعب الذي 
يصيب الالعبني اثناء مباريات الدوري 
الت���ي تصادف الش���هر الفضيل في 

السابق.
 وقال: كنا نشعر باالرهاق والتعب 
ومع ذلك تتواصل منافسات الدوري 
وسط اقبال جماهيري كبير ولعبت 
العديد من املباري���ات مع »االزرق« 
اثناء الشهر الفضيل وهي استحقاقات 
دولية ملزمة لنا واتذكر ان البعض 
من الالعبني كان يفطر بس���بب تلك 
التمارين املرهقة  املباريات بس���بب 

واصرار املدربني على ادائها بالشكل 
الكامل.

واضاف العنبري قائال: لو ان االمر 
بي���دي ملا فضلت اللعب في الش���هر 
الكرمي فعاداتن���ا االجتماعية متتاز 
بالتواصل بني االهل واالقارب والسهر 
في الدواوين ولكن االلتزام في التمارين 

واملباريات يحول دون ذلك.
وعن العادات التي يحرص عليها 
»املخلص« اثناء الصيام، قال ال شك ان 
تكثيف نواحي العبادة من االولويات 
لكنني احرص على ممارسة الرياضة 
بشكل يومي قبل االفطار ملدة تتراوح 
بني ساعة وساعة ونصف فأنا معتاد 

على ذلك منذ سنوات.

الالعب���ون  العنب���ري:  ومض���ى 
املس���لمون في الدوريات االوروبية 
يجدون صعوبة في التعامل مع البرامج 
التدريبي���ة لفرقهم وكذلك املباريات 
الن نظام االحت���راف الكامل يقضي 
على االلتزام في التدريبات بش���كل 
يومي صباحا ومساء وانا مع الفتاوى 
التي تساعد الالعبني على جتاوز هذه 

املشكلة.
وبني العنبري انه يفضل االفطار 
ف���ي املنزل مع االه���ل حلرصه على 
تناول بعض املأكوالت التي يفضلها 
كالشوربة والسوائل بأنواعها ثم ابدأ 
بالزي���ارات االجتماعية الى ان يحني 
امر اساس���ي  الديوانية وهي  موعد 

الربع واالصدقاء وهي  حيث تواجد 
عادة ال ميكن االس���تغناء عنها وفي 
السحور احرص على تناول األكالت 

اخلفيفة.
وعن ذكرياته اي���ام الطفولة قال 
الوال���دة عودتني على  ان  العنبري 
الص���وم منذ الصغ���ر وكنت احتني 
الفرص لدخ���ول املطبخ من حيث ال 
تشعر لش���رب املاء او خطف بعض 
ما تق���وم باعداده لالفط���ار وعندما 
تكتش���ف ذلك توبخني بشدة وهي 
مواقف مي���ر بها كل االطفال في تلك 
املرحلة التي متتاز بالشطانة وروح 
املداعبة والتزمت بالصوم منذ ان بلغ 

عمري 16 سنة.

مان يونايتد 99.. البطل يحتاج إلى 3 دقائق فقط!
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يحرص على الرياضة لمدة ساعة قبل اإلفطار حتى اآلن

عبدالعزيز العنبري: الوالدة عودتني 
على الصوم منذ الصغر وكنت أغشها أحيانًا


