
األزرق يهزم نيجيريا في أولمبياد موسكو.. والدخيل »هاتريك«
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 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 .

أحمد حسين
رغم ان منتخبنا الوطني لكرة القدم س����جل 4 
أه����داف إال انه فاز على نيجيري����ا 3 � 1 في اجلولة 
األولى من الدور األول في أوملبياد »موسكو 1980« 
مساء يوم 21 يوليو 1980 على ستاد لينني املركزي، 
وسجل فيصل الدخيل ثالثية رائعة »هاتريك« في 
الدقائق )17 و42 و86( بينما سجل هدف نيجيريا 
الوحيد مدافع األزرق محب����وب جمعة باخلطأ في 

مرمى الطرابلسي )26(.
وقدم األزرق عرضا شيقا تفوق خالله على نسور 
نيجيريا في األداء واملستوى والنتيجة، وسجل فوزا 

كبيرا جعل أمله كبيرا في الوصول الى الدور ربع 
النهائي عن املجموعة الثانية التي تضم بجانب األزرق 

ونيجيريا منتخبا تشيكوسلوڤاكيا وكولومبيا.
لعب األزرق بطريقة 4 � 3 � 3 وحتولت مع الهجوم 
الى 4 � 2 � 4 مع مس����اندة فليطح من اجلهة اليمنى 
في الهجوم ومس����اندة وليد اجلاس����م من الناحية 
اليسرى، وجنح األزرق في لعب كرة جماعية رائعة 
وتفوق على نس����ور نيجيريا خالل املباراة، وتألق 
جميع العبي منتخبنا الوطن بداية من الطرابلسي 
مرورا مبحبوب جمعة وفتحي كميل وحمد بوحمد 
وجاس����م يعقوب وفيصل الدخيل الذي فك نحسه 

الذي الزمه طويال وكس����ره بتسجيل ثالثة أهداف 
دفعة واحدة. جاء الهدف األول لألزرق عندما لعب 
حمود فليطح الكرة لفتحي كميل الذي تقدم وسحب 
دفاع نيجيريا ورفعها بالعرض جلاسم يعقوب الذي 
هيأها برأسه لفيصل الدخيل الذي وضعها في املرمى 

مسجال الهدف األول )17(.
وفي الدقيقة )26( أعاد محبوب جمعة الكرة الى 
الطرابلس����ي دون ان يراه لتأخذ الكرة طريقها الى 
املرمى مسجلة هدف التعادل لنيجيريا )خطأ غير 
مقصود( والطريف ان العبي األزرق شدوا من أزر 
جمعة وعانقوه عقب اخلطأ غير املقصود من أجل 

العودة للمباراة. وفي الدقيقة )42( من هجمة مرتدة 
لصالح األزرق خطف منه����ا الدخيل الكرة ولعبها 
لفتحي كميل الذي مررها بدوره جلاسم يعقوب الذي 
لعبها بالعرض ليس����تقبلها الدخيل برأسه مسجال 

الهدف الثاني لألزرق.
وقبل نهاية املباراة ومن هجمة منظمة بدأت من 
حمد بوحمد ووليد اجلاسم وشاركهما فيصل الدخيل 
لتصل الكرة الى جاسم الذي مر بسهولة من الظهير 
األمي����ن النيجيري ثم حارس املرم����ى الذي عرقله 
ليحتس����ب احلكم ضربة جزاء، تصدى لها الدخيل 

ليسجل الهدف الثالث واألخير لألزرق.
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قال إنه كان يشرب الماء ويخرج لسانه للتأكيد على صحة صومه

علي مروي: ال أفضل 
اللعب في نهار رمضان.. 
واألجواء في جدة »غير«

فهد الدوسري
استذكر مهاجم فريق الساملية واملنتخب الوطني لكرة القدم سابقا 
علي مروي ذكريات رمضان الشيقة واملمتعة أيام الطفولة حيث كان 
ال يفضل اللعب وهو صائم حتى يحافظ على صيامه من أي مس���اس 
قد يتعرض له ولم يتذكر أنه خاض مباريات رس���مية في هذا الشهر 
الك���رمي، الفتا الى ان ذلك ال يعني أنه لم ميارس لعبته املفضلة خالل 
رمضان لكن كانت منحصرة في املشاركة في الدورات الرمضانية فقط 

واللعب في »الفريج« ومع األصدقاء بعيدا عن األضواء.
وأش���ار مروي إلى ان ش���هر رمضان يرتبط بذكريات جميلة معه 
وحتديدا في جتربة احترافه مع فريق األهلي السعودي عام 95 حيث 
صادف ش���هر رمضان وجوده في مدينة جدة والتي متتاز بجو مميز 
خالل الش���هر الفضيل باإلضافة إلى مائدة عامرة من األطباق اللذيذة 

والتي تعكس ثقافة وأسلوب حياة أهلها الكرام.
وأردف الى انه كان يش���تاق الى بعض األطباق الكويتية األصيلة 
التي اعتدنا عليها في رمضان من كل عام أعاده اهلل علينا وعلى اجلميع 
ونحن بصحة وعافية. وعن األكالت املفضلة لديه في شهر رمضان. قال: 
غرام���ي أكل اللقيمات في رمضان وغيره فأنا ال ميكن ان أقاوم وجود 
لقيمات أمامي دون التحرك نحوها باإلضافة الى قليل من التشريبة إذا 

سنح الوقت لذلك ولكنها ليس مبقدار عشقي للقيمات.
وقال مروي انه يفضل القيام بكل واجباته الدينية خالل الش���هر 

الفضيل بحثا عن األجر العظيم الذي وعدنا اهلل به عز وجل من خالل 
احلرص على تأدية العمرة اذا س���نحت الظروف او حتى إحياء جميع 
الشعائر الدينية التي حثنا ديننا احلنيف عليها ومنها صالة التراويح 

وقيام الليل والتهجد ان أمكن بال شك.
وعن رأيه في بعض املضايقات التي حتدث لالعبني املس���لمني في 
أوروبا نتيجة صيامهم للشهر الكرمي، قال: االلتزام بصيام شهر رمضان 
املبارك كامال واجب على كل مسلم ومسلمة وال يجوز اإلفطار في نهار 
رمضان دون سبب مقنع يكون من األسباب التي مت توضيحها بالسنة 
النبوية الشريفة والتي يتم عذر أهلها عند صيام رمضان ودون مجاهرة 
باإلفطار، مضيفا انه يجب على الالعب احتساب األجر عند اهلل وعدم 
التنازل عن معتقداتنا وهي من أعز ما منلك على اإلطالق وعلى جميع 
تلك الدول احترام ديننا الكرمي وتعاليم الس���محة وعدم اكراه العبينا 
املس���لمني على اإلفطار ووضعهم حتت وطأه الضغط النفسي بحيث 
يتم مقايضه الالعب. اما اإلفطار أو دكة االحتياط، مشيرا الى ان الصبر 

على االبتالء له أجر عظيم أيضا يضاف الى اجر الصيام.
وعن أبرز املواق���ف املضحكة التي كان يقوم بها في أيام الطفولة، 
قال: كنا نش���رب املاء في مختلف أوقات النهار وكنت مع مجموعة من 
األصدقاء نركض ونفتح أفواهنا أمام األهل ليشاهدوا ألسنتنا والتأكد من 
صحة صيامنا وكنا نعتقد أننا نضحك بهذه احلركة على األهل ولكنهم 

كانوا يحاولون مترير املوقف دون تعقيد نظرا لصغر سننا.

27
االربعاء 25  اغسطس 2010

نوافذ 
رياضيةرمضانية

منوعات


