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»هولندا 88«.. إنجاز يتيم طال انتظاره
يحيى حميدان

في تلك املباراة كان كل شيء يبدو مواتيا للمنتخب 
الهولندي لتحقي����ق أول بطولة كبيرة بعد أن حال 
»احلظ« دون حتقيقه ألي بطولة في الس����ابق نظرا 
ملا يضمه في تلك البطولة التي اقيمت في أملانيا من 
جنوم كبار أمثال ماركو ڤان باس����ن ورود خوليت 

وفرانك رايكارد ورونالد كومان.
وسعت »الطواحني الهولندية« في ذلك النهائي 
لضرب عدة عصافير بحجر واحد والتي من أهمها الثأر 
من الهزمية التي تلقاها الفريق في الدور التمهيدي 
أمام االحتاد السوفييتي بالذات بنتيجة 0-1، وأيضا 
للظفر بلقب كبير طال انتظاره بالنس����بة لعش����اق 
»البرتقالي«. وبدأت املباراة النهائية بحذر كبير من 
اجلانبني وبشكل خاص من قبل »السوفييت« الذين 
مالوا للدفاع عن مرماهم قليال، لكن متكن رود خوليت 
من اختراق اجلدار الدفاعي بافتتاحه التسجيل في 

الدقيقة 32، وأضاف ڤان باسن الهدف الثاني الذي 
وصفه مدربه االس����طوري الراحل رينوس ميتشلز 
بأنه »من األهداف التي ال تنسى والذي يسجله الالعب 
مرة في العمر« بعد أن سدد قذيفة مباشرة من زاوية 
صعبة للغاية لتس����كن شباك احلارس السوفييتي 
داس����اييف )54(. وفي املجمل الع����ام قدم الفريقان 
عرضا جيدا وكان البرتقالي األفضل واألكثر تنظيما 
وفرض طريقته على خصمه بشكل تام وكان بإمكان 
جنوم هولندا زيادة غلة األهداف لو واصل الفريق 
ضغطه وزحفه نحو املقدمة إال انه على ما يبدو اكتفى 
الهولندي����ون بالهدفني، فيما لم ينجح العب االحتاد 
السوفييتي ايغور بيالنوف في ترجمة ركلة اجلزاء 
التي احتس����بها حكم املباراة والتي أبعدها حارس 
مرم����ى هولندا هانز فان بروكل����ني بنجاح ليحافظ 
على نظافة ش����باكه ويحرم السوفييت من تقليص 
الف����ارق لتحقق هولندا اجن����ازا فريدا ويتيما حتى 

هذه اللحظة. ولع����ب بروكلني دورا بطوليا بعد أن 
تصدى بنجاح للعديد من الكرات اخلطرة وجنح هو 
وخط دفاعه بيري فان ارلي ورونالد كومان وفرانك 
رايكارد وادري ف����ان تيفيلني في احباط مخططات 
السوفييتيني في إحراز لقب البطولة بعد أن قدموا 
اداء الفتا على غرار خط هجومهم الناري الذي كان 

يضم ڤان باسن وخوليت وارفني كومان.
ومن املفارقات في البطولة، أن الهولنديون حصلوا 
على »كل ش����يء« في البطولة، حيث نال ڤان باسن 
جائزة الهداف برصيد 5 أهداف، وفي جوائز أفضل 
العب استحوذ عليها الهولنديون كذلك، حيث أحرز 
ڤان باس����ن املركز االول في االستفتاء الذي أجرته 
الصحافة الدولية حيث نال 1250 متقدما على زميليه 
خوليت الثاني ب����� 578 صوتا ورايكارد 498، وكان 
الالعب����ون الثالثة يلعبون في نف����س النادي وهو 

ميالن االيطالي.

أكد أن جميع الالعبين اضطروا لإلفطار في أولمبياد موسكو باستثناء الطرابلسي

أحمد عسكر: كنا نتغدى في »بقالة بوحسين« 
خالل رمضان استعدادًا للمباريات عصرًا

مبارك الخالدي
قال جنم النادي العربي واملنتخب الوطني لكرة 
القدم سابقا احمد عسكر ان شهر رمضان يحمل أجمل 
الذكريات في حياته كالعب او كإنسان، مشيرا الى انه 
بدأ الصوم في سن مبكرة إال انه تعرض للكثير من 

املواقف التي تبقى عالقة في الذهن طوال احلياة.
واضاف عسكر قائال: انا ومجموعة من األصدقاء 
في طفولتنا كنا نذهب يوميا الى بقالة بوحس���ني 
في )فريجنا( والذي يق���وم بتجهيز وإعداد الغداء 
لنا ثم يقوم بإغالق البقالة لنتناول الغداء دون ان 
يشعر احد السيما ان صاحب البقالة نفسه ال يصوم 
وكان أهل الفريج يعتقدون انه صائم وبعدها نذهب 
للمشاركة في الدورات الرمضانية املختلفة وكانت 
تلك املرحلة من اجمل مراحل العمر من حيث العفوية 

والتلقائية في التصرفات.
وأوضح عسكر ان الالعب يجد صعوبة في ممارسة 
لعب كرة القدم في األيام األولى من الش���هر الكرمي 
لعدم اعتياد املعدة وأعضاء اجلس���م املختلفة على 
س���اعات الصوم ثم يبدأ اجلسم بالتدريج االعتياد 
بدليل ان الالعب يقدم كل ما لديه في األيام التالية 

دون شعور بالتعب.
وأشار عسكر الى انه يفضل اللعب بعد اإلفطار 
ولكن اذا كان���ت املباراة املق���ررة ضمن البطوالت 
الرس���مية مع النادي او املنتخب فالبد من إقامتها 
وعليه سنلعب ونحن صائمون ولست مع الفتاوى 

التي تبيح لالعب اإلفطار أثناء اللعب.
وأوضح عس���كر »لقد واجهتن���ا صعوبة أثناء 
مشاركتنا في اوملبياد موسكو 1980 حيث كنا جنري 
التدريب ونخوض املباريات اثناء الصوم وكنا نضطر 
لإلفطار باستثناء احلارس احمد الطرابلسي ود.محمد 
سالم حيث كانت املشكلة هي ان الشمس تغيب في 
التاسعة مساء وتش���رق في الثانية فجرا أي بعد 
مرور 4 او 5 ساعات ما جعل األمر غاية في الصعوبة 

علينا كالعبني.
وقال عسكر »انني افضل اإلفطار في البيت مليل 
اجلسم عادة الى االسترخاء بعد اإلفطار وال توجد 
لدي عادات او طقوس معينة وبالنس���بة للوجبات 
فال توجد وجبة محددة سواء في اإلفطار او السحور 
وكل املوجود هو نعمة من اهلل سبحانه وتعالى«.

ومتنى عس���كر تغيير النظ���م واللوائح لتقف 
بجانب الالعب املسلم في اخلارج وقال ان املالعب 
االوروبي���ة تلزم الالعبني باإلفطار بس���بب برامج 
التدريب ومواعيد املباريات وكان اهلل في عون الالعبني 
املسلمني الذين يؤدون التدريبات واملباريات وهم 
صائمون ما يؤثر على عطائهم وتعرضهم للعقوبات 
لذلك أمتنى ان تراعي النظم هناك اجلوانب الشرعية 

لالعبني املسلمني.

مازالت اذهان جماهير كرة القدم مليئة باللحظات املثيرة في عالم الس�احرة  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 .
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