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فهد الدوسري
أكد مدافع فريق القادس���ية واملنتخب الوطني سابقا 
ومشرف الفريق االول لكرة القدم بنادي القادسية حاليا 
جمال مبارك عشقه ومتابعته ملباريات )السكة( خالل 
الشهر الكرمي أكثر من متابعته ملباريات الدورات 
الرمضانية التي تقام في الصاالت املغلقة أو تلك 
التي تقام على النجيل الصناعي، مبينا انه يتابع 
بعض املواهب التي تتجلى للعيان في تلك احلواري 
أكثر من اي مكان آخر حيث ان الالعب يلعب من 
دون ضغوط تذكر سوى محاولته التسلية وقضاء 
وقت الفراغ وتنمية قدرات اللياقة، مشيرا الى انه 

يفضل اللعب مع األصدقاء قبل الفطور.
وكشف مبارك عن إحدى تلك املفارقات اجلميلة، 
حيث أشار الى أنه لعب في فترة العصر مباراة سكة 
بينما كانت أنظار عش���اق الساحرة املستديرة قاطبة 
تتجه لنهائ���ي كأس االمير عام 94 والذي جمع آنذاك 
التضامن والقادسية حينما كان العبا في صفوف األول، 
الفتا الى ان هذا املوقف يعكس تعلق العبينا باللعب في 

الفريج ومع األصدقاء.
ولف���ت مبارك الى ان برنامجه ال يتغير كثيرا في رمضان 
حيث يحرص على زيارة األهل وقراءة القرآن ومشاهده املباريات 
واللعب بالسكة ومتابعة البرامج الدينية واحلرص على زيارة بيت 

اهلل احلرام للتمتع بعمره خالل هذا الشهر الفضيل.
وحول مشكلة بعض الالعبني املسلمني في أوروبا والصعوب��ات 
التي تواجهه���م في شهر رمض��ان، قال: الصوم ركن من أركان 
اإلسالم وال يجب التفريط فيه حتت أي ذريعة أبدا وهو عبادة 
ثمينة وثوابها من اهلل وحده وال ينبغي على الالعب ان يفرط 
فيها بس���بب رغبة املدرب أو إدارة الفريق أو غيرهما والس���يما 
ان هذا الركن ال يزورنا س���وى مرة كل عام ومن يدركه هذا العام 
قد ال يدركه العام املقبل ونصيحتي لهم بان يتمس���كوا بتعاليم ديننا 
احلنيف بعيدا عن رغبات بعض األشخاص الذين ال يدركون عظم هذا الركن، 
مشيدا مبوقف الالعب الفرنسي نيكوال أنيلكا الذي صادفه املوقف ذاته وظل 
متمسكا بتأديته لركن الصيام بعيدا عن بعض املجامالت التي قد تضعف 

الدين الشخصي ألي فرد فينا.
وعن بعض املواقف الطريفة التي مازالت عالقة في ذاكرته منذ طفولته، 
ق����ال: منذ ان التزمت بالصيام وأن احلمد هلل ال أفرط به أبدا ولكن أتذكر 
في الصغر أننا كنا في فت����رة الظهيرة والعصر نلتقي بعض األصدقاء 
ومنهم الالعب اخللوق عبداهلل وبران ونأكل خبزا إيرانيا وجبنا أبيض 
وسردينا وغيرها من األكالت التي كنا نتلذذ بها ونحن النزال في عالم 

البراءة.
وأملح مبارك الى انه يعشق في رمضان بعض األكالت التي مهما تقدم 
في غير رمضان ال تشعر بطعمها اللذيذ إال في هذا الشهر الفضيل وحتديدا 
التشريبة واللقيمات وش���راب الفيمتو وغيرها من األطباق التي تغص 

بها مائدة الكويتيني في رمضان على وجه اخلصوص.

أكد أنه يعشق األكالت الرمضانية

مازالت اذهان جماهير كرة القدم مليئة باللحظات املثيرة في عالم الساحرة  املستديرة، ما بني حلظات الفرح التي ينعم بها املشجعون واوقات احلزن التي 
يصاب�ون بها ، فكل منهم يبقي في ذاكرته جزًءا ال ميكن ان ميحى مم�ا 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 .

ليڤربول 2005..  »احذر الحليم إذا غضب«
عبداهلل العنزي

كانت تلك األمسية في أبطال أوروبا مختلفة بكل 
ش����يء عن مثيالتها في النهائيات األوروبية بدءا من 
مكان إقامتها في تركيا مرورا في األحداث التي جرت 
خاللها، فقبل بداية املباراة كان كل ش����يء على الورق 
يرجح كفة ميالن االيطالي على ليڤربول االجنليزي 
واألسباب كانت عديدة، ولم تشذ الصورة عما توقعها 
اجلميع، فها هو الفريق االيطالي يهاجم بقوة على مرمى 
حارس »الريدز« الپولندي ييرزي دوديك ليسجل قائده 
الفذ باولو مالديني هدف التقدم في الدقيقة االولى من 
عمر املباراة. ومن دون اي فاعلية تذكر حاول »الريدز« 
تعديل الكفة ولكن صالبة الدفاع االيطالي جعلت من 
هجماتهم تتكسر سريعا قبل الوصول الى مرمى احلارس 
البرازيلي ديدا، فانتظر الهجوم االيطالي الى ان تهدأ 
األمور ليسجل له الهداف األرجنتيني هرنان كريسبو 

الهدف الثاني من كرة رأسية )39(، ولم يستفق العبو 
ليڤربول ومدربهم االس����باني رافائيل بينتيز بعد من 
صدمة الهدف الثاني حتى عاد كريسبو مرة اخرى ليدك 
ش����باك دوديك بهدف ثالث من تسديدة خارج منطقة 
اجلزاء )44(، ليظن اجلميع حينها ان ميالن في طريقه 

الى مجد أوروبي جديد.
بني شوطي املباراة لن يقبل اي مدرب في العالم ان 
يحل محل بينيتز، فما الذي ميكنه صنعه مع فريق مفكك 
تلقت شباكه 3 أهدف في الشوط األول، حتى ان العبي 

ميالن قاموا باالحتفال داخل غرف تبديل املالبس.
دخل العبو الفريقني أرضية امللعب وبدأ العد العكسي 
إلحراز »الروسونيري« للقب وخليبة أمل اجنليزية، 
وهاهو جيرارد يظهر بعد 9 دقائق من بداية الش����وط 
ليسجل هدف ليڤربول االول برأسه، هدفا ظنه اجلميع 
حلفظ ماء الوجه )54(، دقيقتان بعدها كانت كافية جدا 

ليبث الرائع التشيكي فالدميير سميتشر الرعب في 
االيطاليني بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة قوية )56(، 
ليظهر من بعد الهدف الوجه القبيح للفريق االيطالي 
وسط تشتت تكتيكي في وسط امللعب والدفاع فكانت 
حلظتها الفرصة مواتية لتش����افي الونسو بتسجيله 
هدف التعادل بعد 6 دقائق فقط )60(، ليستمر التعادل 
بني الفريقني الى نهاية وقت املباراة األصلي ويحتكم 
الفريقان الى األشواط اإلضافية التي لم تضف اي جديد، 
فكانت للعمالق االجنليزي ليڤربول كلمة احلسم في 
ركالت الترجيح التي أعطته لقبه اخلامس في البطولة 
األوروبية األعرق، فيما بدت عالمات الذهول واضحة 
على محيا العبي ميالن وباألخص القائد باولو مالديني 
وهو يتذكر انه قبل س����اعة من اآلن ما قاله لكريسبو 
وهو يحييه بعد هدفه الثالث »ال احد يس����تطيع اخذ 

الكأس منا«.
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لعبت في »السكة« العصر!


