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منوعات

األزرق يحقق أول نقطة في مونديال 
إسبانيا بالتعادل مع تشيكوسلوڤاكيا

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 ج�زًءا 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 .

أحمد حسين
كان يوم اخلميس 17 يونيو ع���ام 1982 يوما تاريخيا 
للك���رة الكويتية عندما خ���اض االزرق اول مباراة له في 
تاريخ كأس العالم في النهائيات التي استضافتها اسبانيا 
عام 1982 وسجل فيها حضورا مشرفا في ظهوره االول اثر 

تعادله مع تشيكوسلوڤاكيا سابقا 1-1.
 ولعب »األزرق« في مونديال اسبانيا 1982 ضمن املجموعة 
الرابعة التي تضم ايضا اجنلترا وفرنس���ا. ودخل مهاجم 
منتخبنا الوطني فيصل الدخيل تاريخ كأس العالم ايضا 
بتس���جيله هدف بالده االول في هذا احملفل العاملي وكان 
رائعا بعد ان تلقى الكرة في الدقيقة 58 من منتصف امللعب 
وتقدم بها ثم سددها قوية عجز احلارس التشيكوسلوڤاكي 

رونشكا عن التصدي لها.
وكانت تشيكوسلوڤاكيا تقدمت بهدف من ركلة جزاء 
غير واضحة احتسبها احلكم الغاني كوابينا دوما وانبرى 
لها بنينكا بنجاح واضعا الكرة في مرمى احمد الطرابلسي 

في الدقيقة 21.
وصح���ا األزرق بعد ان اهتزت ش���باكه، وبدأ بتنظيم 
صفوفه، وقدم حملات رائعة من خالل التمريرات القصيرة 
التي اعتمدها العبوه، لكنه افتقد تنفيذ الهجومات اخلاطفة 
لبطء حتركات العبي خط الوسط السيما عبداهلل البلوشي 
ومحمد كرم وحتمل العبء الظهير نعيم سعد، كما ان وليد 

اجلاسم لم ينفذ الشق الهجومي نهائيا.
وحتسن اداء االزرق في الشوط الثاني بعد اشراك املدرب 
البرازيلي كارلوس البرتو باريرا فتحي كميل بدال من محمد 
كرم واعاد عبدالعزيز العنبري الى الوسط فعادت احليوية 
الى هذا اخلط فتح���رك جيدا واحدث خطورة على املرمى 
التشيكوسلوڤاكي اس���فرت عن احراز هدف التعادل، كما 
اهدر فرصا عدة اخرى فوتت عليه اخلروج بفوز تاريخي 

في مباراته االولى في كأس العالم.
عموما، ميكن القول ان »االزرق« اهدر فوزا كان في متناوله 
وسنحت له فرص سهلة في الشوط الثاني ابرزها عندما 
تلقى كميل الكرة في املنطقة قبل ان يسقط على االرض وهو 
في مواجهة املرمى )70(، كما انفرد جاسم يعقوب واطلق 

كرة قوية انقذها احلارس التشيكي ببراعة )85(.
وبرز في صفوف »االزرق« خالل لقائه مع تشيكوسلوڤاكيا 
املدافع نعيم سعد وكان محور الهجمات من اجلهة اليمنى، 
واثبت سعد جدارته في مركز الظهير االمين جيدا، كما تألق 
املهاجم فيصل الدخيل وشكل خطورة كبيرة على املرمى 

وتوج جهوده بالهدف الرائع والتاريخي له وللكويت.
ومثل االزرق: احمد الطرابلسي � نعيم سعد ومحبوب 
جمعة وليد اجلاسم وعبداهلل معيوف وعبداهلل البلوشي 
وس���عد احلوطي وعبدالعزيز العنبري وفيصل الدخيل 

وفتحي كميل وجاسم يعقوب.

الحدث : الكويت � تشيكوسلوڤاكيا 
الزمان : 17 يونيو 1982

المكان : بلد الوليد 
الجمهور: 10 آالف متفرج

النتيجة: 1-1
الحكم: الغاني كوابينا دوما

رة
ك

ذا
ال

ن
م

ة 
را

با
م

يحرص على»التشريبة« ويرفض إجباره على اإلفطار

مبارك الخالدي
 ذكر جنم االزرق ونادي 
الكويت لكرة القدم وليد علي 
ان للشهر الفضيل موقعا خاصا 
في نفس���ه وقال الشك انه من 
افضل شهور اهلل تعالى من حيث 
العبادة ومضاعفة األجر، وللشهر 
الفضيل نكهة خاصة لدينا في الكويت 
لطبيعة مجتمعنا ولتوارثنا عادات 
خاصة من االجداد الس���تقبال الشهر 
الكرمي قبل حلوله فكنت أشاهد وانا صغير 
االهل واجليران يكثرون من ش���راء املواد الغذائية 
بأصنافها املتعددة وتخزينها استعدادا للصوم وتبادل 
األكالت مع اجليران ويشعر اجلميع بجو غريب من 

التآلف واحملبة.
وقال علي: صم���ت ألول مرة وعمري في حدود 
ال� 10 س���نوات وكنت العب الكرة مع اصدقائي في 
النهار ونعود لنشرب املاء خلسة من االهل ونكمل 
صومنا كما ان الريوق وهو طعام االفطار في االيام 
العادية كان شيئا اساس���يا والغريب انني ال أفطر 
في االيام العادية ولكنها »شطانة« اطفال ولكل عمر 

طبيعته وسلوكه.
واضاف: لعبت العديد من املباريات وانا صائم 
سواء مع النادي او املنتخب وال انسى مباراة االزرق 
امام منتخب البرتغال واملش���كلة انها استحقاقات 
ضمن االجندة الدولية وال ميكن تأجيلها واال نعتبر 
منسحبني من تلك البطوالت وكنا نحرص على عدم 
االكثار من طعام االفطار الن ذلك يشعرنا بالتخمة 
واالرهاق السيما ان التمارين تكون في الفترة املسائية 

ويفترض ان تكون املعدة فارغة تسهيال للحركة.
ولفت علي الى ان اللع���ب في رمضان بصورة 
عامة متعب وانا افضل اللعب بعد االفطار بش���رط 
عدم االكث���ار منه الن اللعب اثناء الصوم يش���عر 
الالعب باالجهاد والتعب لفقدان كميات كثيرة من 

املاء واألمالح.
ولكن اذا كانت املباراة املقررة رسمية فالبد من 
اللعب النها التزام جتاه احتادات اخرى يجب االيفاء 

به.
وب���نينّ علي انه لو قدر ل���ه االحتراف مع اي ناد 
أوروبي فسيضع شرطا أساسيا في العقد هو عدم 
اجباره على االفطار، مضيفا يجب أن أكمل صيامي 
وال احد يستطيع اجباري على االفطار مقابل اللعب 
وهذا يحصل مع بعض الالعبني املسلمني واحملترفني 

في املالعب األوروبية املختلفة.
وعن الفتاوى الدينية التي يجيز بعضها االفطار 
اثناء املباريات، ق���ال علي ان رجال الدين هم اقدر 
منا على حتديد رأي الشرع في هذه املسألة ولكني 
بالرغم م���ن ذلك افضل الصيام النن���ي ال اريد ان 
تنش���غل ذمتي في دين وال استطيع رده في االيام 
العادية كما ان اجواء الصيام تشجع على االصرار 

على الصوم.
وكشف علي انه يحرص على ختم القرآن اثناء 
الشهر الكرمي، مضيفا أن هناك وقت فراغ كبير خالل 
رمضان وانا معتاد على ختم القرآن مرتني وثالث 

مرات بحسب اجلهد.
وقال علي انني افضل االفطار مع االهل واحرص 
على تواجد »التشريبة« في مائدة االفطار وازعل ان 

لم أره فهو االكلة احملببة الى نفسي.

وليد علي: 
اللعب في رمضان متعب 
ووجبة الفطور خفيفة


