
مازالت اذهان جماهير كرة الق�دم مليئة باللحظات 
املثيرة في عالم الس�احرة  املستديرة، ما بني حلظات 
الفرح التي ينعم بها املشجعون واوقات احلزن التي يصابون 
به�ا ، 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 س�واء كانت محلية لالندية او منتخبنا الوطني 

او كانت مباريات عاملية .

الحدث : لقاء الكويت وقطر في »خليجي 10«   
الزمان : 7 مارس 1990

المكان : ستاد الصداقة والسالم بنادي كاظمة.
النتيجة : 2 � 0 للكويت
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أكد حرصه الشديد على زيادة الزيارات األسرية وقراءة القرآن

عبدالرزاق البلوشي: صوم الالعبين جعلنا 
نتعرض لهزائم تاريخية في مونديال اليد

حامد العمران
عبر احلارس الدولي السابق 
ون���ادي الس���املية لك���رة اليد 
عبدالرزاق البلوشي عن اشتياقه 
الكبير لش���هر رمض���ان جلوه 
اجلميل من الناحية االجتماعية 
والتي من اهمه���ا زيادة اواصر 
احملبة وذلك النه شهر التسامح 
والصبر واملغفرة وهذا ما يجعلنا 
نقوم بزيارة األهل بصفة مستمرة 

خالل هذا الشهر الفضيل.
وعن أهم م���ا يقوم به خالل 
هذا الشهر الفضيل، قال البلوشي 
»احرص على زيادة قراءة القرآن 
وقيام ليالي رمض���ان وهذا ما 
يجب تعوي���د ابنائنا عليه الى 
جان���ب االكث���ار م���ن الزيارات 
االس���ريه وزيادة اواصر الرحم 
كما اوصانا الرسول عليه الصالة 

والسالم«.
ومضى البلوشي قائال: »بدأت 
الصيام وانا في س���ن ال� 12 وما 
كان مييز تلك االيام هو الس���هر 
حتى س���اعات متأخرة.. وكان 
والدي -رحم���ه اهلل- حريصا 

على صيامنا منذ الصغر وتوفاه 
اهلل وانا في ال�  14 عاما لينتقل 
احلرص على الصيام عبر اشقائي 
واالن اقوم باكمال رسالة الوالد 
باحلرص على تعويد ابنائي على 

الصيام«.
ويفضل البلوشي أن يتناول 
وجبة االفطار عند والدته ومع 
اش���قائه وش���قيقاته وابنائهم، 
اما وجبة السحور فانه يفضل 
تناولها مع زوجته وابنائه وفي 
بعض االحيان يكون الس���حور 
خارج البيت اثناء تلبيته دعوات 

األهل واالصدقاء.
انه يواجه  البلوش���ي  وبني 
مشكلة كبيرة في رمضان النه 
من عشاق »احللو« وبشكل خاص 
اللقيمات و»القطايف« وهذا االمر 
يتسبب في زيادة وزنه بصورة 
غير طبيعية، مستذكرا أنه اصيب 
بالتخمة في احد االيام بعد أن أكل 
الكثير من »احللو«، مضيفا أن 
اطباق احللو في ش���هر رمضان 
تتميز بصورة خاصة عن بقية 
ايام الس���نة ولذلك نقوم باألكل 

كثيرا لالستمتاع بهذه االطباق 
الرمضانية التي يعشقها جميع 

الكويتيني.
الرياضية في  وعن ذكرياته 
هذا الشهر، قال البلوشي »في عام 
2001 تاه���ل أزرق اليد الى كاس 
العالم في فرنسا وكان املعسكر 
قبل املونديال في اوروبا وخالل 
شهر رمضان ولالمانة كان من 
البعض  اصعب املعسكرات الن 
كان يصوم والبعض االخر يفطر 
وهذا س���بب خلال في البرنامج 
التدريبي للجه���از الفني ليأتي 
البطولة،  املردود عكسيا خالل 
وتكب���د االزرق هزائم تاريخية 
وقاسية بسبب عدم اجلهوزية 
الكاملة وه���ذه البطولة اعطتنا 
عدة دروس واهمها اما االعتذار 
عن املنتخب اذا كان االعداد في 
رمضان او اس���تغالل الرخصة 
الديني���ة واالفط���ار خالل فترة 
املعسكر للظهور باملستوى الفني 

الطبيعي«.
ورف���ض البلوش���ي اقام���ة 
البطوالت الرسمية املهمة خالل 

شهر رمضان واثناء الصيام وذلك 
على الرغم من انه يلعب في مركز 
حراسة املرمى اال أن األمر صعب 
بالنس���بة له ويفضل ان كانت 
املباريات بعد االفطار حتى يظهر 

الالعب مبستواه الطبيعي.
انه  الى  البلوش���ي  واش���ار 
يفضل خوض البطوالت الودية 
خالل الشهر املبارك النها تبعد 
الالعب عن االجواء املشحونة في 
املباريات الرسمية وجتعله يفجر 
امكانياته وطاقاته دون ان يكون 

هناك ضغط عصبي.
البلوش���ي في ختام  واشاد 
الس���ابق  النائب  حديثه بفكرة 
أحمد الش���حومي باقامة بطولة 
الي���د وهي  رمضاني���ة لك���رة 
فكرة تستحق االشادة، وطالب 
الش���حومي باقامتها سنويا في 
رمضان بعد النجاح الكبير الذي 
حققته النسخة االولى في شهر 
رمض���ان املاض���ي، مضيفا أنه 
شارك في البطولة اال ان التوفيق 
لم يحال���ف فريقه في الوصول 

للمباراة النهائية.

عبداهلل العنزي
ما بني امال احراز اللقب السابع للكويت في دورات اخلليج 
وبني حلم حتقي����ق اللقب االول لقطر في تاريخ مش����اركاته 
اخلليجية، دخل املنتخبان ارضية ملعب الصداقة والس����الم 
بظروف مختلفة، فاألزرق دخل اللقاء برصيد 3 نقاط من فوز 
على البحرين وتعادل مع عمان، بينما دخل العنابي املباراة ب�4 
نقاط من فوز على عمان وتعادل مع البحرين واالمارات، أي ان 
الفوز في اللقاء يتوجه بطال من دون النظر الى نتائج اجلولة 
االخيرة التي لن يشارك فيها، بينما فوز االزرق يتوجه بطال 

ايضا، فيما التعادل يؤجل احلسم الى اجلولة االخيرة.
بدأت املباراة سريعة من طرفي اللقاء بغية تسجيل هدف 
السبق وكان االزرق هو الطرف االفضل، والحت لالعبيه فرصة 
افتتاح التسجيل عندما سدد وليد نصار ووائل سليمان كرات 
خطرة مرت بجانب مرمى احلارس القطري يونس احمد، وعند 
الدقيقة )20( احتسب حكم املباراة االماراتي احمد حكيم خطأ 
من اجلهة اليمنى للمرمى القطري، تصدى له ناصر الغامن الذي 

لعب كرة عرضية على رأس راش����د بديح الذي حولها بدروه 
الى داخل املرمى مسجال الهدف االول لألزرق.

واض����اع املنتخب القطري هويته ف����ي ارضية امللعب بعد 
هدف السبق لألزرق، وبدا العبوه تائهني عن مرمى االزرق في 
الش����وط االول من دون تسجيل أي محاولة جادة على مرمى 

سمير سعيد.
وفي الشوط الثاني، بدا القطريان افضل بكثير واطاح عيسى 
احمد ومنصور مفتاح بعدد من الفرص السهلة لهز شباك سمير 
سعيد، وفي الدقيقة )61( عاقب محمد ابراهيم القطريني على 

ضياع الفرص عندما سجل الهدف الثاني لألزرق.
وتغير حال املباراة كثيرا بعد الهدف الثاني للكويت، حيث 
عاد القطريان الى اللعب العش����وائي من دون أي روح قتالية 
بعد ان ادخل هدف محمد ابراهيم اليأس في نفوسهم، ليطلق 
حك����م املباراة صافرة النهاية معلنا ف����وز الكويت وتتويجها 
بطل����ة للخليج للمرة ال�7 بغض النظر ع����ن املباراة االخيرة 

امام االمارات.

»خليجي 10«.. 
األزرق بطاًل 

للمرة السابعة
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