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نوافذ 
رياضيةرمضانية

منوعات

األزرق والسعودية 2000.. صاروخ التمياط »ما له حل«!

مازالت اذهان جماهير كرة القدم مليئة باللحظات املثيرة في عالم الس�احرة  املس�تديرة، ما بني حلظات الفرح التي ينعم بها املشجعون واوقات احلزن التي 
يصاب�ون 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
مبجرد رؤية اللون����ن األزرق واألخضر في 
امللعب تدرك اجلماهير انها على موعد مع اإلثارة، 

فلقاءات منتخبنا وش����قيقه السعودي تعتبر 
»دربي« اخلليج، ولكن هذه املرة كان 

الدربي بعيدا عن ساحات البطوالت 
اخلليجية، فكان املوعد املنتظر 

الذي جمعهما في ربع نهائي 
كأس آسيا لكرة القدم.

تش���كيلة  ولع���ل 
املنتخبن كانت تزخر 
الزمن  آنذاك بأسماء 
اجلميل كفالح دبشة 
وبش���ار عب���داهلل 
وجاس���م الهويدي 
وعب���داهلل وبران 
واملرح���وم ناصر 
السوحي من جانب 
األزرق، ومحم���د 
وس���امي  الدعيع 
اجلاب���ر ون���واف 
التمي���اط وط���الل 
املش���عل من جانب 
الس���عودية، لذا بدأ 

اللقاء بإثارة كبيرة 
الش���وط  انتهى  وان 

االول سلبيا إال ان األداء 
امللع���ب كان مثيرا  في 

للغاية، وأضاع األزرق عددا 
من الفرص الفتتاح التسجيل 

أبرزها انفراد املرحوم السوحي 
الذي لم يجد التعامل معه وأطاح 

بالكرة خارج مرمى الدعيع.
وفي الشوط الثاني بكر »األخضر« بالتسجيل 
عبر نواف التمياط الذي استغل الكرة التي هيأها 
له سامي اجلابر بعد ان راوغ دفاع األزرق ووضعها 

التمياط مبرمى دبشة )46(، وجاء الرد عبر بشار 
عبدهلل بتسديدة قوية سكنت مرمى محمد الدعيع 
محرزا التعادل لصالح األزرق )61(، ولم يكتف 
منتخبنا بذلك بل استطاع جاسم الهويدي ان 
يضع الكويت ف����ي املقدمة بهدف ثان 
مستغال لعبة للكرة »هات وخذ« 
بينه وبن بش����ار ول����م يجد 
الهويدي صعوبة في إيداعها 
مبرمى الدعيع )67(، إال ان 
البديل طالل املشعل اجبر 
املنتخبن على لعب وقت 
إضافي بتسجيله لهدف 
التعادل للس����عودية 

.)109(
وف����ي الش����وط 
األول  اإلضاف����ي 
ه����و  األزرق  كان 
الطرف األفضل من 
الكرة  حيث تسلم 
الدفاعي  والتنظيم 
او الهجومي وظنت 
اجلماهير حينها ان 
األزرق ان لم يسجل 
املنتخبان  س����يلعب 
الترجي����ح إال  ركالت 
التمي����اط  ن����واف  ان 
كانت ل����ه كلمة الفصل 
ف����ي الدقيقة االخيرة من 
زمن الشوط اإلضافي األول 
وس����دد صاروخا ال يرد في 
مرمى دبشة محرزا الهدف الذهبي 
لتتأهل السعودية الى الدور نصف 
النهائي ويخ����رج االزرق مرفوع الرأس 
بعد ان قدم مس����توى جيدا يستحق ان ترفع له 
القبعة سواء في النهائيات بشكل عام او في تلك 

املباراة بشكل خاص.

الحدث : ربع نهائي كأس األمم اآلسيوية بين األزرق والسعودية      الزمان : 24 أكتوبر 2000       المكان : ستاد المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت      النتيجة: 3 � 2 للسعودية
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كشف أنه لعب عددًا من المباريات الودية وهو صائم

عبدالخالق عبدالقدوس: 
األجواء الرياضية في رمضان لها طعم خاص

حامد العمران
ق���ال النجم الدول���ي والعب 
نادي الساملية لكرة اليد السابق 
عبداخلالق عبدالقدوس ان االجواء 

الرياضية في رمضان تعتبر االمتع 
واالفضل السيما اذا انتظم الالعبون 
في التدريبات بعد صالة التراويح، 
الالعبن يدخلون  ان  الى  مشيرا 

ب���روح عالية تنعكس  التدريب 
التدريبية  ايجابا على احلصص 
مما يسعد اجلهاز الفني ويدفعه إلى 
زيادة الفترة التدريبية للتجاوب 

الكبير الذي يلمسه من الفريق.
وعن مش���اركته في املباريات 
ان طل���ب منه وه���و صائم قال 
عبدالقدوس ان ذلك حدث بالفعل 
في إحدى الس���نوات عندما اتفق 
مع اجلهازين الفني واالداري على 
التدريب قب���ل االفطار وقد لعب 
الفريق بع���ض املباريات الودية 
مع الفرق االخرى وأدى الالعبون 
بشكل جيد، مضيفا ان من ضمن 
ما مييز املباريات قبل االفطار أن 
الصوم يجعل الالعب متسامحا 
فيما يقع ضده من اخطاء سواء 
من زمالئه او احلكام وذلك لكيال 
يخدش صيامه من خالل تلفظه 
ببع���ض االلفاظ الت���ي قد تبطل 
صيامه. وحتدث عبدالقدوس عن 
احد املواقف الطريفة في رمضان 
مستذكرا احدى املرات التي تدرب 
فيها الفريق قبل االفطار ومن شدة 
التعب ذهب الى أقرب مصدر للمياه 
ليشرب فجاء أحد زمالئه الالعبن 
وهو يشرب فصرخ بقوة مذكرا 
إياه بأنه لم يأت وقت االفطار وهذا 
املوقف كان طريفا ومحرجا بنفس 
الوقت الن زمالءه اعتقدوا أنه ال 

يصوم رمضان.
الرسمية في  البطوالت  وعن 
رمضان اشار عبدالقدوس الى انه 
لم يلعب اي بطولة رس���مية في 
رمضان ولكن يتذكر ان اش���قاءه 
ولي���د وخالد واس���ماعيل كانوا 
يلعبون مع خيطان وقد شاركوا 
في بطولة التلفزيون التي نظمت 
على املالعب الترابية خالل رمضان 
وكانت اجلماهير متأل املدرجات 
وتتابع الفرق بكل حماس الفتا الى 
انه وشقيقه عيسى كانا صغيرين 
ويحض���ران املباري���ات من اجل 
مؤازرة أشقائهما واالستفادة من 
خبرة الالعبن الكبار وتعلم بعض 

املهارات الفنية.
وأكد عبدالقدوس انه لو طلب 
من���ه االحتراف في أح���د الفرق 
االوروبية وطلب منه اللعب حتت 
تأثير الصيام فإنه لن يتوانى في 
اللعب واذا دعت احلاجة الى االفطار 
قبل املباراة للعب بكامل قوته فإنه 
سيفكر في األمر، مشيرا الى انه 
يفتخر بأنه مس���لم وإذا سنحت 
الفرصة ليعرض االس���الم على 
بعض االجانب في حال احترافه 
فإنه لن يتأخر عن ذلك، مؤكدا ان 
االسالم دين متسامح ومن حق كل 

مسلم ان يفتخر به.


