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إبراهيم مطر
للمنتخب املصري صوالت وجوالت ال تنسى من 
ذاكرة أبنائه ومش����جعيه، فمن من����ا ال يتذكر مباراة 
مص����ر وهولندا، تلك املباراة الت����ي توقع اجلميع ان 
تكون نتيجتها ال تقل عن نصف درزن في شباك مصر 
خاصة ان »البرتقالي« بطل أوروبا 1988 كان يضم بني 
صفوفه »رباعيا رهيبا« هو ماركو فان باس����ن ورود 

خوليت وفرانك رايكارد ورونالد كومان.
وقد وصل منتخب مصر الى مونديال 1990 حتت 
قيادة محمود اجلوهري مبعنويات مرتفعة بعدما حقق 
نتائج جيدة في املباريات االستعدادية كان أبرزها فوزه 
على اسكوتلندا 3 � 1، لكن القرعة لم تكن لتخدمه بعد 

ان وقع في مجموعة هولندا واجنلترا وايرلندا. 
ضمت تشكيلة مصر: احمد شوبير وابراهيم حسن 
وهشام يكن وهاني رمزي وربيع ياسني واحمد الكاس 
ومجدي عبد الغني واس����ماعيل يوسف واحمد رمزي 
)مجدي طلبة( وحسام حسن وجمال عبداحلميد )عادل 

عبدالرحمن(.
ف����ي حني ضمت تش����كيلة هولندا: ف����ان بروكلني 
وف����ان ايرل����ي وروتيي����س ورونالد كوم����ان وفان 
تيغيل����ني وفاننب����ورغ )كيفت( وفوت����رز ورايكارد 
 وايروين كومان )فيتش����غه( وفان باسن وخوليت.

بدأ أبطال أوروبا املباراة بتحركات سريعة ونقل الكرة 
في كل أرجاء امللعب معتقدين انهم س����يهزون شباك 
ش����وبير مرات عديدة، وما إن وصلت املباراة للدقيقة 

20 دون إحراز أي هدف حتى خف اداء وسط هولندا، 
في حني لم ينظم املصريون صفوفهم واكتفوا بالدفاع 
فاستبسلوا وحالوا دون ترجمة فرص الهولنديني الى 
اهداف. وصمد الفراعنة امام »البرتقالي« في الشوط األول 
ووقف احمد الكاس باملرصاد ألخطر فرصة هولندية 
في هذا الش����وط حني ابعد كرة سددها فان باسن من 
مسافة 6 امتار، لينتهي الشوط االول بتعادل سلبي، 
ما أعطى جرعة معنوية قوية للفراعنة في الش����وط 
الثان����ي، لكن االحتياطي كيفت قط����ع عليهم الطريق 
بهدف مفاجئ اثر متريرة عرضية من فان باسن مرت 
بجانب فرانك رايكارد دون ان يتمكن منها لتصل الى 

كيفت فأودعها شباك احمد شوبير )58(. 
وبعد اله����دف، ظن اجلميع ان مرمى ش����وبير قد 
فتح امام الهولندي����ني، لكن املنتخب املصري كان ندا 
عنيدا ورد على محاوالت منافسه الهجومية بهجمات 
معاكسة وشكل خطورة كبيرة على مرمى فان بروكلني 
وسنحت له 3 فرص لم يستغلها العبوه الى ان انطلق 
حسام حسن بالكرة كالسهم وشق طريقه الى املنطقة 
الهولندية فما كان من رونالد كومان اال عرقلته فاحتسب 
احلكم االسباني اميليو االدرن على اثرها ركلة جزاء 
نفذها مجدي عبد الغني بنجاح على ميني احلارس فان 
بروكلني )82( مدركا التعادل. وجنحت خطة اجلوهري 
الذي اعتمد أسلوب الرقابة اللصيقة »رجل لرجل« في 
املباراة األولى وحصد نقطة ثمينة من افضل منتخب 

أوروبي في ذلك الوقت.

مازالت اذهان جماهير كرة القدم مليئة باللحظات املثيرة في عالم الساحرة  املستديرة، 
م�ا بني حلظات الفرح التي ينعم بها املش�جعون واوقات احلزن الت�ي يصابون بها ، فكل 
منه�م يبقي في ذاكرته جزًءا ال ميكن ان ميحى مما يطل�ق عليها »اللحظات املجنونة « في 
املباريات التي يتابعه�ا . وفي هذه الزاوية نحاول نحن في »االنباء« ان نعيد معكم ش�ريط 
الذكريات للمباريات اخلالدة في اذهان اجلماهير س�واء كان�ت محلية لالندية او منتخبنا 

الوطني او كانت مباريات عاملية .

هولندا.. آخر ذكريات »الفراعنة« 
الجميلة بالمونديال

الحدث : الجولة األولى للمجموعة السادسة في كأس العالم
الزمان :  12 يونيو 1990

المكان : ستاد مدينة باليرمو بإيطاليا
النتيجة:  1 � 1

مبارك الخالدي
أعرب س����احر الكرة الكويتية في عصرها الذهبي وجنم نادي كاظمة 
سابقا يوسف س����ويد عن اعتقاده ان الصوم يزيد من قدرة الالعب على 
التحمل ومن قوته البدنية.  وقال سويد: لعبت للفريق األول بنادي كاظمة 
في س����ن صغيرة وفي الس����ابق كنا نخوض مباريات الدوري اثناء شهر 
رمضان وقبل اإلفطار ولم نتأثر كثيرا العتياد الالعبني في السابق وقوة 
حتمل أجس����ادهم بسبب رغبة العبي اجليل السابق في اللعب وال أنسى 
مباراتنا مع القادسية وسط حضور جماهيري كبير وبذلت فيها مجهودا 
كبيرا رغم الصوم وانتهى اللقاء ملصلحة األصفر الذي يعج بالنجوم وفي 
تلك املباراة واجهت مشكلة بني الشوطني حيث متضمضت باملاء ونسيت 
انني صائم. وأضاف س����ويد انني ضد فكرة االس����تعانة بفتوى شرعية 
لإلفطار أثناء اللعب والشهر الكرمي يأتي مرة في السنة وله طبيعة خاصة 
من حيث العادات والتقاليد والتواصل االجتماعي وما مييزنا في الكويت 
الدورات الرمضانية التي تستقطب الشباب ولكنني بطبيعة احلال افضل 
اللعب بعد االفطار ألننا المسنا صعوبة اللعب اثناء الصوم خصوصا في 
اوملبياد »موس����كو 80« فهي مباريات رسمية ال ميكن تأجيلها او التنصل 
منها جتنبا للعقوبات ولكن كانت إدارة املنتخب آنذلك حترص على توفير 
طعام االفطار لالعبني فور انتهاء املباراة والذي يأتي بالتزامن مع انتهاء 
الشوط الثاني منها. ولفت سويد الى موقف الالعبني املسلمني في الدوريات 
األوروبية، وق����ال »كان اهلل في عونهم فاللوائ����ح والنظم في االحتادات 
األوروبية تختلف عنها في الدول العربية وتتشدد في مواعيد التدريبات 

واملباريات واألمر يشكل صعوبة على الالعب الصائم«.
وأش����ار سويد الى انه يفضل تناول طعام اإلفطار في البيت مع األهل 
ويقول: غالبا ما أحرص على تواجد التشريب والشوربة والعصائر وانا 
من طبيعتي اميل الى االكالت اخلفيفة وبالنسبة للسحور فال يوجد أكلة 
محددة. ولفت س����ويد الى حرصه على التواصل االجتماعي مع األهل في 
الش����هر الكرمي وقال لقد جرت العادة عل����ى تكثيف العبادات من صلوات 

وقراءة قرآن وكذلك التواصل مع األهل وهي سمة الشهر الفضيل.

ذكر أنه شارك في أولمبياد موسكو رغم المشقة

يوسف سويد: ال أنسى تألقي
في مباراة القادسية خالل رمضان
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