
الدنمارك 92.. »درس للعالم«
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 
يبق�ي ف�ي ذاكرته جزًءا ال ميكن ان ميحى مما يطلق عليها "اللحظات املجنون�ة " 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 .

عبداهلل العنزي 
»مصائب قوم عند قوم فوائد« بهذه العبارة استقبل الدمناركيون خبر 
استبعاد االحتاد األوروبي لكرة القدم املنتخب اليوغسالفيـ  سابقاـ  من 
املشـــاركة في كأس األمم األوروبية 1992 التي أقيمت في السويد ليحل 
محلـــه املنتخب الدمناركي الذي خرج مـــن التصفيات، ولم يكن أفضل 
الدمناركيني متفائال بتحقيق منتخب بالدهم ألي شيء في البطولة، فكان 
حب املشاركة فقط هو مصدر السعادة لهم ال أكثر، فتعادلوا في املباراة 
األولى امام اجنلترا ســـلبا، قبل ان يخســـروا بهدف مقابل ال شيء أمام 
السويد املضيف، ومن ثم حقق املنتخب الدمناركي األهم وفاز على نظيره 

الفرنسي بهدفني مقابل هدف ليتأهل الى الدور قبل النهائي للبطولة.
وواصل الدمناركيون مشوارهم الناجح بإطاحتهم للمنتخب الهولندي 
»القوي« والذي كان حامال للقب البطولة بركالت الترجيح ليحجزوا مقعدا 
فـــي املباراة النهائية أمام املنتخب األملانـــي بطل العالم 1990 في مباراة 

ظنها األملان بوابة إلحراز لقب أوروبي بجانب اللقب العاملي.
وفي املباراة النهائية التي حضرها اكثر من 37 ألفا، بدأ أبطال العالم 
املنتخب األملاني أكثر ثقة من خصمهم الدمنارك، فراحوا يشنون الهجمة 
تلو األخرى على مرمى احلارس العمالق بيتر شمايكل، فاستحق اإلشادة 
من اجلماهيـــر الدمناركية احلاضرة في أرضية امللعب لتصديه للعديد 

من الكرات اخلطرة.
وعند الدقيقة 19 سدد العب وسط الدمنارك يون يانسن قذيفة عجز 
حارس املرمى األملاني بودو ايلغنر عن التصدي لها لتسكن شباكه معلنة 
الهدف األول للدمنـــارك، وبعد الهدف واصل األملان ضغطهم على مرمى 
شمايكل وسط تألق األخير برفقة مايكل وبريان الودروب، وعلى الرغم 
من ذلك بدت مســـألة تسجيل األملان لهدف التعادل مسألة وقت ليس إال 

حتى وان انتهى الشوط األول.
وفي الشـــوط الثاني، لم يتغير احلال ضغط أملاني ودفاع دمناركي، 
إال ان الدقيقة 79 شهدت املنعطف األهم في املباراة ان لم يكن بالبطولة 
بشـــكل عام، فهذا هـــو الظهير الدمناركي كيم فلتـــروت يتقدم ويراوغ 
املدافعني األملان قبل ان يسدد الكرة مبرمى ايلغنر محرزا الهدف الثاني 
للدمنارك، ومهديا في الوقت ذاته البطولة الى ضيف كان ثقيال جدا على 

كل القارة العجوز.

الحدث : نهائي كأس األمم األوروبية بين 
الدنمارك وألمانيا الزمان : 26 يونيو 1992

المكان : ستاد نيا اولفي »السويد«
النتيجة: 2 � 0 للدنمارك
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عبدالرضا: تؤلمني »ثمانية« 
البرتغال الرمضانية

فهد الدوسري
أكد مدافع الساملية واملنتخب 
الوطني لكرة القدم ســـابقا علي 
عبدالرضا أن شهر رمضان الكرمي 
يتمتع بخصوصية كبيرة بني أبناء 
هذا البلد املعطاء السيما الرياضيني 
منهم، مشيرا الى أن شهر رمضان 
ارتبط معه بذكرى ليست جميلة 
على اعتبار أن املنتخب الوطني 
تلقى خسارة كبيرة خالل العشر 
األواخر منه في عام 2003 عندما 
انهزم أمام منتخب البرتغال على 
أرضه وبني جماهيـــره بنتيجة 

كبيرة قوامها ثمانية أهداف مقابل 
الشيء وهي بال شك نتيجة مخيبه 
لآلمال والتطلعات الزمها ســـوء 
الطالـــع والتخطيط على اعتبار 
أننا كالعبني كنا صائمني وأفطرنا 
قبل املباراة بساعة ونصف األمر 
الذي أثقل من خطواتنا بشـــكل 
واضح وكانت املباراة استعدادية 
للمنتخب املضيف كونه سيشارك 
في بطولة أوروبـــا 2004 والتي 

حقق لقبها.
وقال عبدالرضا ان شهر رمضان 
يجب اســــتغالله بالشكل املالئم 
بحيث يكثر الشــــخص من تالوة 
القرآن واحلرص على ختمه أكثر 
من مرة والتقــــرب هلل من خالل 
الصلوات وأدائها في املسجد ومع 
اجلماعــــة وإقامة صــــالة التهجد 
والتراويح واحلرص على زيارة 
بيت اهلل احلــــرام للقيام بعمرة 
لفضلها الكبير خالل هذا الشــــهر 
الفضيــــل، الفتا الــــى انه يفضل 
الفطور  الرياضة قبل  ممارســــه 
ولكن عندمــــا كان العبا بالنادي 
كان يتدرب بعد الفطور لظروف 
بعض الالعبني ونزوال عند طلب 

بعض املدربني.
وكشف عبدالرضا عن ان شهر 
رمضــــان كان مفتــــاح انطالقته 
احلقيقية حيث أن مدرب فريقنا 
آنذاك ال يفضل مشاركتي على الرغم 
من أنني أقدم مستوى أفضل من 
الالعبني املوجودين ولكن  بعض 
جاءت مشاركتي مع فريق املايسترو 
فــــي دوره الروضــــان في عام 95 
ووصولنا للمباراة النهائية سببا 
فــــي معرفه الناس بي أكثر وأكثر 
لدرجه أننــــي تلقيت عرضني من 
ناديي الكويت والعربي بعد تلك 
الدورة، ولكنهــــم فوجئوا عندما 
علموا أنني مسجل في صفوف فريق 
الساملية والذي قرر مجلس اإلدارة 
آنذاك إيقافي ملدة نصف موســــم 

ملشاركتي في الدورة نفسها.
وأشــــار الى انه خالل شــــهر 
رمضان الكرمي يفضل أكل التشريبة 
التي ال غنى عنها في الشهر الفضيل 
باإلضافة الى قليل من الشــــوربة 
عند اإلفطار على أن تكون وجبة 
السحور مفتوحة جلميع االحتماالت 

نظرا لطول فتره الليل.
وعن ذكرياته في الطفولة مع 
الصيام قال: كانت ذكريات جميلة 
وباألخص مع صديقي مشــــهور 
العجمي حيث ال يكاد األمر يخلو 

من بعض القفشات.
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