
بكنباور 70.. »إيطاليا ال تنام أبدًا«

مازالت اذهان جماهير كرة القدم مليئة باللحظات املثيرة في عالم الساحرة  املستديرة، ما بني حلظات الفرح التي ينعم بها املشجعون واوقات احلزن التي 
يصابون 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 .

فقط على الهدف األملاني، قبل ان يزيد االيطالي 
لويجير ريفا الطني من صدمة األملان بتسجيله 
للهدف الثالث، اال ان اإلصرار األملاني كان كبيرا 
كالعادة عندما مارس مولر هوايته املفضلة وسجل 
مجددا مبرمى االيطاليني لينتهي الشوط اإلضافي 

االول بالتعادل 3-3.
ولم يتوقف األمر عند هذا احلد بعدما كانت 
اجلماهير بانتظار الضربة القاضية من الفريقني 
فكان االيطالي ريڤيرا على املوعد عندما سدد كرة 
الشباك  صاروخية من مسافة 20 مترا سكنت 
األملانية وأهلت االيطاليني الى نهائي املونديال.

يقول بكنباور بعد املباراة »بعد تسجيلنا الهدف 
الثاني تخاذلنا ألننا لم نكن نتوقع اس���تيقاظ 

االيطاليني«.

عبداهلل العنزي 
صنفت مباراة نصف نهائي كأس العالم 1970 
باملكسيك بني إيطاليا وأملانيا الغربية على انها 
افضل لقاء في تاريخ كؤوس العالم على اإلطالق، 
فاألحداث التي جرت في املباراة وخصوصا في 
اللحظات االخيرة من عم���ر املباراة كانت بحد 
ذاتها »مجنونة«، فبداية املباراة كانت ايطالية 
بحتة من خالل الضغط املتواصل الذي مارسه 
الطليان على املرمى األملاني، وجنح املهاجم روبرتو 
بونينسيغنا في افتتاح التسجيل بعد مرور 8 
دقائق فقط من صافرة البداية بعدما تلقى كرة 
من دي سيستي وسددها قوية بيسراه خدعت 

احلارس األملاني سيب ماير.
وسريعا رتب األملان صفوفهم بحثا عن تعديل 
الكفة، وضغط�������وا كثيرا على مرمى احلارس 
االيطالي البرتوزي ولكن من دون جدوى، بعد 
ان تألق األخير كثي���را في الذود عن مرماه من 
هجمات فرانتز بكنباور ورفاقه، ليستمر الوضع 
كما هو عليه حتى الدقيقة االخيرة من عمر املباراة 
عندما جنح املدافع األملاني شيلينغر، الذي كان 
يلعب في الدوري االيطالي مع ميالن، في إدراك 
التعادل لألملان عندما تابع برأسه متريرة عرضية 
لغرابوفس���ي داخل الشباك االيطالية، ويحتكم 

بعدها الفريقان الى الوقت االضافي.
املهاجم  استطاع  االض��اف��ي  الشوط  وف��ي 
التقدم  األسطوري غيرد مولر في إحراز هدف 
ملنتخب بالده في الدقيق��ة )96(، وس��ط فرح���ة 
أملاني��ة هستيري��ة في ارضية امللعب ظنا منهم 

ان األمر انتهى
التعادل  ادراك   بيد ان بورغينش جنح في 
سريعا للمنتخب االيطالي بعد مرور دقيقتني 

الحدث : نصف نهائي كأس العالم بين إيطاليا وألمانيا الغربية                                                   
الزمان : 17 يونيو 1970

المكان : ملعب ازيتكا في المكسيك 
النتيجة: 4 ـ 3 اليطاليا

عبدالعزيز جاسم 
قال حارس مرمى نادي كاظمة واملنتخب الوطني 
لكرة القدم شهاب كنكوني انه لن ينسى أجمل اللحظات 
في رمضان على مستوى لعب الكرة والتي حقق من 
خاللها دورة الش����ايع في عام 2001 مع فريقه والتي 
كان يلعب بها مهاجما وحصل من خاللها على لقب 
الهداف لكن كانت هناك مباراة ال تنسى في رمضان 
عندما خسرنا مع املنتخب في البرتغال بنتيجة كبيرة 

0 � 7 وقدمنا بها مستوى سيئا.
وأضاف كنكوني أنه ال يفضل اللعب قبل الفطور 
بسبب اجلهد الكبير الذي يحتاجه الالعب لبذله داخل 
امللعب والصيام سيؤثر كثيرا عليه، مشيرا إلى انه 

يوصي باللعب في رمض����ان لكن عقب اإلفطار بعد 
صالة التراويح أن يتوقف في العشر األواخر للتفرغ 

للعبادة وكذلك ألداء صالة القيام.
وأشار كنكوني الى انه إذا اضطر لإلفطار للمشاركة 
مع النادي أو املنتخب فإنه سيفطر، ألنه سيكون خارج 
البالد وقتها ونحن بالكويت ال نلعب إال بعد الفطور، 
مشيرا إلى أنه فطر مع العربي في مباراة الفريق مع 
الكرامة السوري في كأس االحتاد اآلسيوي وتألق في 
املب����اراة وأغلب الفتاوى جتيز اإلفطار وحتببه ألنه 
خارج البالد والفترة أقل من 3 أيام وبالتالي كان البد 
من اإلفطار واللعب. وبنينّ كنكوني أنه إذا ما كان هناك 
اختيار بني لعبه مع احد األندية في اخلارج بشرط أن 

يفطر في رمضان فانه سيرفض متاما االحتراف ألن 
الدين والعادات والتقاليد أهم من كل تلك األمور سواء 
كانت الش����هرة أو األموال. ويقول كنكوني »شاهدت 
العديد من الالعب����ني في أوروبا يخوضون مباريات 
في الدوري وال يعانون مش����كالت وجميعهم جنوم 
في أنديتهم مثل الغاني سليمان مونتاري العب انتر 
ميالن االيطالي وكذلك املالي كانوتيه مهاجم اشبيلية 
وأشهرهم الفرنس����ي نيكوال انيلكا مهاجم تشلسي 
االجنليزي ما يعني ان الصيام لن يضر بشيء إذا كان 

الالعب قادرا على العطاء بنفس املستوى. 
وأضاف كنكوني أنه في رمضان أوال يحرص على 
صالة التراويح والقيام وختم القرآن أكثر من مرة كما 

ان هناك عادات اجتماعية البد منها وهي زيارة األقارب 
واألصدقاء مضيفا أنه ينوع في وجبات اإلفطار فمرة 
يكون في بيت والدته ومرة في بيت عمه باإلضافة إلى 
البيت أما وجبة السحور فتكون مقسمة بني البيت 
واألصدقاء الذين يتجمعون أغلب األيام في الديوانية 
خالل وجبة السحور الفتا إلى أن أكلته املفضلة في 
اإلفطار هي )التش����ريبة( أما الس����حور فهو العيش 
األبيض مع الروب. وختم كنكوني قائال »أتذكر إنني 
بدأت الصيام منذ سن العاشرة ولكنني كنت أنسى 
في أغل����ب األوقات خصوصا في لعب الكرة وعندما 
اعطش أذهب لشرب املاء وأقول للربع او األهل نسيت 

مو بيدي«.

رة
ك

ذا
ال

ن
م

ة 
را

با
م

أكد أنه أفطر في مباراة العربي مع الكرامة 

شهاب كنكوني: في أول فترات الصيام 
كنت أنسى وأشرب الماي 
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