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منوعات

مازالت اذهان جماهير كرة القدم مليئة باللحظات املثيرة في عالم الساحرة  املستديرة، ما بني حلظات الفرح التي ينعم بها املشجعون واوقات احلزن التي يصابون 
به�ا ، ف�كل منهم يبقي في ذاكرته جزًءا ال ميكن ان ميحى مما يطلق عليها "اللحظات املجنونة " في املباري�ات 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
ال أح���د في اجنلت���را كان يتخيل عدم احراز 
منتخبها بطولة كأس العالم 1966 التي تقام على 
أرضهم وب���ن جمهورهم، لذا كان الوصول الى 
املباراة النهائية للبطولة امرا منتظرا، فعشية 
املباراة كان منظمو احلدث كخلية النحل يزينون 
شوارع العاصمة لندن وضواحيها باألعالم متهيدا 
ملسيرات ضخمة ستجوب بها اجلماهير الشوارع 
بعد صافرة النهاية للمباراة النهائية أمام املانيا 

الغربية.
ووسط حشد جماهيري ضخم تتقدمهم امللكة 
اليزابيث بدأت املباراة على عكس ما تش���تهي 
الرياح االجنليزية، بعد ان سجل هيلموت هالر 
هدف الس���بق للمنتخب االملاني بعد 12 دقيقة 
فقط من عمر املباراة، وأظهر املنتخب االجنليزي 
رباطة جأش قوية بعد الهدف املفاجئ في مرماهم 
فنجحوا في ش���ن هجمات عدي���دة على املرمى 
االملاني ليحقق جيف هيرست هدف التعادل من 
ضربة رأسية بعد دقائق قليلة فقط من الهدف 

االملاني )18(.
واس����تمر التعادل بن املنتخبن الى الدقائق 
االخيرة من عمر املباراة وحتديدا في الدقيقة )75( 

حيث ظهر العب الوسط االجنليزي ماتن بيترز 
وجنح في متابعة كرة طائشة من الدفاع االملاني 
ليهز بها شباك منتخب »املاكينة األملانية« وعلى 
الرغم من الهتافات اجلماهيرية التي لم يسبق لها 
مثيل طوال بطوالت كأس العالم التي سبقت هذه 
البطولة اال ان املنتخب األملاني جنح في العودة 
الى املباراة بعد احراز فولفانغ فيبر هدف التعادل 
في الدقيقة األخيرة من املباراة ليحتكم املنتخبان 

الى االشواط االضافية.
وفي الش���وط االضافي االول كانت اللحظة 
االكثر اثارة للجدل في تاريخ كرة القدم، عندما 
سدد املهاجم االجنليزي جيف هيرست كرة قوية 
اصطدمت بالعارضة االملانية ونزلت على خط 
املرمى بقوة قبل ان يبعدها احلارس االملاني، اال 
ان حكم املباراة اطلق صافرته ليعلن عن الهدف 
الثالث للمنتخب االجنليزي وسط احتجاجات 
أملانية كبيرة، وقبل نهاية الشوط االضافي الثاني 
جنح هيرس���ت في اضافة الهدف الرابع لبالده 
والثالث له في املباراة، ليتس���لم بعدها القائد 
االجنليزي بوبي تش���ارلتون الكأس من امللكة 
اليزابيث وسط حسرة أملانية على ما اعتبروه 

سرقة للبطولة.

الحدث : نهائي كأس العالم بين انجلترا والمانيا الغربية
 الزمان : 30 يوليو 1966

المكان : ستاد ويمبلي القديم »لندن«
 النتيجة: 4 � 2 النجلترا

الحكم : 
السويسري جون فرد نست
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أكد أن وزنه في الشهر الفضيل ينقص 
بسبب ابتعاده عن الوجبات الدسمة

فالح دبشة: لعبت
في دورة رمضانية وأنا ملثم!

إنجلترا 66.. 
المهم إحراز البطولة 

فهد الدوسري
قال حارس مرمى فريقي اجلهراء والعربي واملنتخب الوطني لكرة 
القدم س���ابقا فالح دبش���ة ان املوقف الطريف في رمضان والذي لن 
ينساه هو مشاركته في الدورة الرمضانية التي نظمها النائب السابق 
طالل السعيد عام 1995 رغم منع إدارة النادي ألي العب من املشاركة 
ف���ي أي دورة رمضانية خوفا من تعرض احده���م إلصابة قد تعوق 

مشاركته مع الفريق.
وأوضح دبشة قائال: كنت احتال من خالل ارتداء »اللثمة« حتى ال 
يظهر وجهي وللمصادفة دور في كش���ف حقيقتي حيث توجت بقلب 
أفض���ل حارس بالدورة وكان لزاما علي ان أرمي اللثمة للس���الم على 
راعي الدورة ووقتها انكش���ف أمري وكتب عن���ي بالصحف اليومية 
وعرف مس���وؤلو الن���ادي وأوقفوني 8 مباريات وه���و موقف اليزال 
عالقا في مخيلتي. وأضاف انه في رمضان تكثر الدورات الرمضانية 
وتكون في وضع محرج لتلبية طلبات األصدقاء باملشاركة فضال عن 
رغبة الالعب نفسه في خوض هذه التجربة وعادة ما يصطدم الالعب 

مبسوؤلي النادي حول املوضوع ذاته.
وأكد دبش���ة انه لم يسبق له اللعب دوليا وهو صائم، مشيرا الى 
ان الصوم نعمة ومينح الالعب طاقة مميزة وبالنس���بة للحارس فإن 
املجهود الذي سيبذله أقل بكثير من الالعب الذي يعتقد انه ال يفضل 

اللعب وهو صائم.
وأوضح انه يفضل الفطور اخلفيف بحيث ال يتجاوز التمر واللنب 
والشوربة على ان يتم جميع الصلوات وتكون وجبته الرئيسية في 
الواحدة فجرا، مش���يرا الى انه عادة في رمضان ينقص وزنه لكونه 
يبتعد عن أكل الوجبات الدسمة ويفضل الوجبات اخلفيفة فقط دون 
النظر لعددها. وعن طقوسه في اليوم الرمضاني، قال دبشة: احرص 
على ان يكون فطوري خفيفا وبعدها أؤدي الشعائر الدينية كاملة وبعد 
ذلك أتوجه للتمرين اليومي وبعدها احرص على زيارة دواوين األهل 
واألصدقاء حت���ى صالة الفجر وبعدها أخلد للنوم حتى موعد الدوام 
وف���ي فترة العصر أحرص كل احلرص على قراءة القرآن او النوم ان 

دعت احلاجة لذلك وهكذا.
وعن وجود مضايقات لبعض الالعبن املسلمن في أوروبا وحتريضهم 
على ضرورة اإلفطار اذا أراد ان يكون العبا أساسيا، قال: نعلم ان هناك 
عددا من النجوم األوروبين مس���لمون ويؤدون الصيام كما يجب كما 
نس���مع مثل الفرنسي نيكوال انيلكا والعاجي يحيى توريه، ولو كنت 
مكانهم فلن افطر يوما واحدا من رمضان ألن الصيام فريضة عظيمة 
وجزاؤها عند اهلل وحده وحتى لو كلفني ذلك البقاء على دكة االحتياطي 
طول عمري لس���بب واحد فقط وهو ان الصيام فرض واللعب هواية 
وتس���لية. وأشار دبشة الى انه يفضل تناول وجبة الفطور مع األهل 
ف���ي األيام االولى وبعد ذلك يتفرغ لزي���ارة األهل واألصدقاء وتناول 
وجبات اإلفطار معهم، مش���يرا الى انه يقضي أوقاتا ممتعة مع األهل 
في هذا الشهر الفضيل، وأملح الى انه بدأ التمرين على الصيام في سن 
13 تقريبا ونظرا حلرارة اجلو آنذاك، يقول دبشة »أفطر يوما وأصوم 
آخر ولكن عند بلوغي سن 15 بدأت الصيام الفعلي واحلقيقي«، الفتا 

الى ان أيام الطفولة جميلة وال ميكن نسيانها.


