
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 .

عبداهلل العنزي
في يوم العيد الوطني الـ 19، حظيت الرياضة وحتديدا 
كرة القدم باحتفال خاص، عندما اقيمت مباراة استعراضية 
بـــن »البعبع« االملاني نادي هامبـــورغ الذي كان قد احرز 
بطولة الدوري االملاني قبل موسمن، وضم هامبورغ حينها 
النجمن االجنليزي كيفن كيغان واالملاني فيليكس ماغاث، 
ومنتخب الكويت املطعم بالنجوم اخلليجين وشارك يومها 
من جنوم اخلليج كل من السعودي ماجد عبداهلل واالماراتيان 
عبدالكرمي خماس وجمعه ربيع والبحرينيان حمود سلطان 
وخليل شويطر والقطري منصور مفتاح وزميله محمد غامن 
والسعودي ابراهيم حتسن، هذا باالضافة الى جنوم العصر 
الذهبي بالكرة الكويتية امثال احمد الطربلســـي وعبداهلل 
معيوف وسعد احلوطي وعبداهلل البلوشي وفيصل الدخيل 

وجاسم يعقوب ومحبوب جمعة.
املباراة ارتقت الى مستوى احلدث فأتت مليئة باألهداف 

كونها استعراضية فاستمتعت بها اجلماهير كثيرا، فاألملان 
افتتحوا التسجيل بعد 7 دقائق عندما احرزوا هدف التقدم 
من كرة رأسية، بعدها نظم منتخب اخلليج صفوفه، فمرر 
النجم جاسم يعقوب كرة بينية الى السعودي الرائع ماجد 
عبداهلل الذي استقبلها احسن استقبال قبل ان يراوغ حارس 
املرمى االملاني ويضع الكرة في شباك هامبورغ محرزا هدف 
التعادل )26(، وفي الدقيقة )35( سجل هامبورغ الهدف 

الثاني له، لينتهي الشوط االول بتقدمه 1-2.
وفي الشــــوط الثاني، احرز هامبورغ الهدف الثالث 
بالدقيقة )50( قبل ان يضيف الهدف الرابع بعد خمس 
دقائق فقط )55(، عندها ظن اجلميع ان جنوم اخلليج في 
طريقهم خلسارة قاسية، اال ان »املرعب« جاسم يعقوب 
اضاف الهدف الثاني لنجوم اخلليج )56(، فعاد هامبورغ 
سريعا بالهدف اخلامس بعد دقيقتن فقط )58(، ومجددا 
ظهر »بوحمود« في احرازه الهدف الثالث ملنتخب اخلليج 

)63(، وبعد هذا الهدف حتسن اداء منتخب 
اخلليج كثيرا واستطاع القطري منصور 

مفتاح ان يقلص الفارق الى هدف واحد 
فقط بإحرازه للهدف الرابع لنجوم 
اخلليج )81(، وأبى »املرعب« اال ان 

يســــجل هدف التعادل اخلامس 
ملنتخب اخلليــــج والثالث له 
»هاتريك« من تسديدة قوية 
بعد ان تلقى متريرة فتحي 
كميل )86(، فاســــتحق »بو 
حمــــود« ان يكــــون جنمــــا 
للمباراة من دون منازع فنال 
الالعبن  االشادة من جميع 

واولهم حارس مرمى هامبورغ 
وكذلك مدافعوه.

الحدث : مباراة ودية بين منتحب الخليج وهامبورغ االلماني                                                   
الزمان : 25 فبراير 1980

المكان : ستاد نادي الكويت
النتيجة: 5-5

الحكم : عبدالعزيز السلمي
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