
األزرق يخسر بشرف أمام االتحاد السوڤييتي 
مازالت اذهان جماهير كرة القدم مليئة باللحظات املثيرة في عالم الساحرة  املستديرة، ما بني حلظات الفرح التي ينعم بها املشجعون 
واوق�ات 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 ش�ريط الذكريات للمباريات اخلالدة في اذهان اجلماهير سواء كانت 
محلية لالندية او منتخبنا الوطني او كانت مباريات عاملية .

أحمد حسين
بعدم����ا جنح منتخبنا الوطني لكرة القدم في التأهل 
للدور ربع النهائي في اوملبياد موسكو 1980 بعد الفوز 
عل����ى نيجيري����ا )3 � 1( والتعادل م����ع كولومبيا )1 � 1( 
وتشيكوسلوڤاكيا )0 � 0( وصعد كثاني املجموعة ليواجه 
االزرق منتخب االحتاد السوڤييتي صاحب االرض مساء 
يوم 27 يوليو 1980 في مباراة كان جنمها االول احلارس 
االمني احمد الطرابلس����ي واملرعب جاسم يعقوب وامللك 
فيصل الدخيل، ورغم خس����ارة االزرق 1 � 2 اال انه حقق 
سمعة طيبة وشعبية كبيرة للكرة اخلليجية والعربية في 
احملافل االوملبية والدولية حيث تأهل للدور ربع النهائي 
في اول دورة اوملبية يشارك فيها وهو شرف واجناز كبير 
لم يسبق ان حققته اي دولة عربية وقتذاك. بدأت املباراة 
بأداء س����ريع من الفريقني، وظهر من البداية أن االزرق 
يتحرك بص����ورة جيدة ويلجأ اتلى التمريرات االرضية 
السهلة في حني بدأ املنتخب السوڤييتي املباراة مهزوزا 
ومتريراته غير سليمة، وظهرت خطورة السوڤييت بعد 

15 دقيقة وش����كل خطورة على دفاعنا، وفي الدقيقة 30 
من الشوط االول ومن هجمة للفريق السوڤييتي أحدثت 
دربكة امام مرمى الطرابلسي لم يستطع خاللها دفاعنا 
من ابعاد الكرة لتتهيأ امام الروسي فايدرو الذي سددها 
ارضية دخلت في الزاوية اليمنى مسجال الهدف االول. ولم 
يتأثر االزرق بهذا الهدف وواصل محاوالته وسحب نعيم 
الكرة من وسط امللعب ومر من الظهير واقترب من خط 
جزاء الفريق السوڤييتي وسدد كرة قوية علت العارضة 
ثم تبعه فتحي كميل وهرب من الرقابة وحترك وأحدث 
الرعب في دفاع روسيا ومرر حلمد بوحمد الذي مررها 
بدوره لفيصل الدخيل وكاد يسدد في املرمى ولكنه كان 
في موقف تسلل، وكاد املنتخب السوڤييتي ان يضيف 
الهدف الثاني قبل نهاية الشوط االول اال ان الطرابلسي 
العظيم امسك الكرة بثبات وانقذ االزرق لينتهي الشوط 
االول بتقدم الس����وڤييت 1 � 0. وفي الش����وط الثاني بدأ 
الفريق الروسي مهاجما وانقذ الطرابلسي اكثر من هجمة 
خطيرة حتى جاءت الدقيقة 53 عندما قام الفريق الروسي 

بعدة متريرات أرضية داخل منطقة جزاء االزرق بطريقة 
»هات وخذ« بسرعة لينفرد يوري بالطرابلسي ويضع 
الكرة في مرمانا مس����جال هدف روس����يا الثاني. بعدها 
خرج وليد اجلاس����م ولعب س����امي احلشاش في وسط 
الدفاع ولعب محبوب جمعة في مركز الظهير االيس����ر 
لتتغير طريقة اداء االزرق وتأخذ الطابع الهجومي، وفي 
الدقيقة 59 يحتس����ب احلكم ضربة حرة لصالح االزرق 
في الناحية اليمنى رفعها نعيم سعد امام مرمى روسيا 
من فوق رأس الظهير االمين ليستقبلها جاسم يعقوب 
الذي تلقاها على صدره مبهارة وسددها مباشرة بيسراه 
في املرمى لتهتز ش����باك حارس مرمى روسيا داساييڤ 
مسجال هدف االزرق الوحيد. وكان لفارق اللياقة البدنية 
عامل في محافظة الفريق الس����وڤييتي على تقدمه 2 � 1 
رغم محاولة محبوب جمعة والدخيل ويعقوب حتقيق 
التعادل لتنتهي املباراة بفوز االحتاد الس����وڤييتي 2 � 1 
وتأهله للدور نصف النهائي وخروج منتخبنا الوطني 

بشرف من اوملبياد موسكو.

رة
ك

ذا
ال

ن
م

ة 
را

با
م

أبدى تذمره من اندثار عادة توزيع األطعمة على الجيران في زمننا الحالي

فهد الدوسري
أكد مدافع كاظمة واملنتخب الوطني لكرة القدم سابقا يوسف 
دوخي أن له ذكريات ممتعة وجميلة مع ش���هر رمضان الفضيل 
حيث أش���ار الى أن أول مباراة لعبه���ا مع الفريق األول كانت في 
رمض���ان املبارك وكانت في موس���م 1990/1989 وكان لم يتجاوز 
السادسة عش���رة من عمره وفي املوسم ذاته حقق اجلهراء لقب 

الدوري الذي كان يقام من ثالثة أقسام.
وأضاف أن ذلك املوسم متيز بوجود جنوم كبار حيث تشرفت 
بزمالتهم مثل س���مير س���عيد وأذكر اننا حققنا ف���وزا هاما على 
العربي في ظل وجود كوكبه من الالعبني الكبار، وبني دوخي أن 
الش���هر الكرمي كان مرتبطا ارتباطا وثيق���ا بلعبة »العمبر« التي 
كنا نلعبها ب� »الفريج« وكنا نتمتع بها بش���كل كبير في مثل هذه 

األوقات من كل عام.
ولفت دوخ���ي الى ان برنامجه في رمض���ان ال يختلف كثيرا 
عن غيره من الش���هور سوى بتكثيف الصلوات والدعاء في هذه 
األيام املباركة ومتابعة بعض املسلسالت التي تعرض على بعض 
شاشات التلفزيون وزيارة األهل واألقارب واحلرص على التواجد 
في الديوانية كونها تعتبر املكان األول الذي اعتاد عليه الكويتيون 

لتبادل األحاديث الودية.
 وعن برنامجه اليومي في السابق، قال: كنا ال نعرف النوم اال 
قليال ويكون وقت الصبح فقط فيما نتفرغ متاما من بعد اإلفطار 
حت���ى الفجر للعب بالفريج وخارج���ه وكنا نحرص على توزيع 

بعض األطباق التي اشتهر بها شهر رمضان على اجليران كعادة 
الكويتيني سابقا ولكنها بدأت باالندثار شيئا فشيئا نظرا لتباعد 
الناس عن بعضهم البعض وهذا يعود للتكنولوجيا احلديثة وما 

يالزمها من بعض األمور التي لم تكن موجودة في السابق.
وعن املضايقات التي يتعرض لها بعض الالعبني املسلمني في 
أوروبا نتيجة صيامهم هذا الشهر، قال: رضا الرب فوق كل شيء 
ومت���ى ما أدرك هذا الالعب حجم العبادة التي يقوم بها من خالل 
صيامه فانه س���يضحي بكل ش���يء من أجل إمتام صيامه وعدم 
التخل���ي عنه نزوال عند رغبة املدرب أو إدارة فريقه، وهلل احلمد 
أن الصيام ال يؤثر على أداء الالعب في املس���تطيل األخضر وكنا 
نحن نتدرب في احدى السنوات قبل الفطور نتيجة وجود بعض 
االرتباط���ات لبعض الالعبني بعد الفطور وحققنا نتائج ايجابية 
في املوسم ذاته، ونصيحتي لهم أال يلتفتوا لهذه املضايقات وان 

يحرصوا على رضا املولى عز وجل قبل كل شيء.
وكشف دوخي عن عش���قه الكبير لوجبة »العيش والدجاج« 
باإلضافة للمحلبية والش���وربة من صناعة والدته أطال اهلل في 
عمرها وأنه مير مرور الكرام على باقي األطباق األخرى التي تزخر 

بها مائدة أهل الكويت.
وأملح دوخي الى انه صام ش���هر رمض���ان كامال ألول مرة في 
حياته وهو في س���ن التاسعة وكان يش���اهد عددا من أصدقائه 
يفط���رون وكان ينصحهم بضرورة إكم���ال الصيام حتى املغرب 

ولكنهم يرفضون!

يوسف دوخي: أول مباراة لي كانت 
في رمضان وعمري 16 سنة
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