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أكد أنه كان يفطر في طفولته ويمثل على أشقائه بأنه صائم

عبداهلل وبران: منذ عامين أقضي 
شهر رمضان كاماًل في اإلمارات

عبداهلل العنزي
تقابل منتخب أملانيا الغربية مع نظيره الهولندي في املباراة 
النهائية لكأس العالم 1974، ولعل البعض وجدهما الفريقني 
األنسبني لبلوغ هذه املباراة خصوصا ان املنتخب الهولندي 
استطاع ان يتأهل الى املباراة النهائية على حساب البرازيل، 
فيما تأهل األملان الى النهائي عبر بوابة املنتخب الپولندي، 
ليتقابل أصحاب االرض واجلمهور مع فريق »األحالم« الهولندي 

في مباراة متناها كل مشاهدي البطولة حينها.
النجم والساحر الهولندي كرويف لم يترك األملان يلتقطون 
أنفاسهم بعد اطالق حكم املباراة لصافرة البداية حتى عاجلهم 
بتوغل سريع، فتسلم الكرة من منتصف امللعب تقريبا لينطلق 
بها الى منطقة جزاء األملان، فلم يكن امام املدافع األملاني اولي 
هوني���س اال ان يعرقل كرويف فلم يتردد احلكم االجنليزي 
جاك تايلور في احتسابها ركلة جزاء وسط صدمة اجلمهور 
احمللي علما بانها كانت املرة األولى التي حتتسب فيها ركلة 

مماثلة في مباراة نهائية منذ البطولة األولى عام 1930.
وبرهن تايلور عن شجاعة كبيرة الحتساب الركلة خصوصا 
في الدقيقة األولى وأمام اجلمهور األملاني الكبير الذي غطى 
مدرجات امللعب بالكامل وسط احتاجات كبيرة من الالعبني 
األملان خصوصا ان العداء كان في أوجه بني األملان واالجنليز، 
وانبرى يوهان نيسكينز للركلة بنجاح خادعا احلارس العمالق 

سيب ماير مسجال أسرع هدف في املباريات النهائية أيضا.
وسيطر املنتخب الهولندي على مجريات اللعب في ربع 
الس����اعة االولى قبل ان يبدأ املنتخب األملاني باخلروج من 
الصدمة ويدخل أجواء املباراة تدريجيا، ومن إحدى الهجمات 
املرتدة تعرض العب منتخب أملانيا برند هولتسنباين الى 
عرقلة داخل منطقة جزاء الهولنديني من قبل فيم سانس����ن 
فمنح احلكم تايلور ركلة جزاء ألملانيا سددها بول برايتنر 
مدركا التعادل ملنتخب بالده )21(. وقبل نهاية الشوط األول 
بدقيقتني جنح »املدفعجي« غي����رد مولر في اقتناص هدف 
الفوز ألملانيا عندما استدار على نفسه داخل املنطقة وسدد 
ك����رة زاحفة في الزاوية البعيدة للحارس يونغبلويد وكان 
اله����دف الرقم 68 ملولر في 63 مباراة خاضها وكان األهم في 
مس����يرته علما بانه خاض مباراته الدولية األخيرة قبل ان 

يعتزل.
وفي الشوط الثاني حاول املنتخب الهولندي ادراك التعادل 
ولكن من دون جدوى تذكر خصوصا بعد ان الحت فرصتني 
ثمينتني اال ان احلارس األملاني ماير تألق وأبعدهما ببراعة، 
لتنتهي املباراة بتتويج األملان أبطاال لكأس العالم وسط حسرة 
كبيرة من قبل كرويف ورفاقه، الذي كان عزاؤهم الوحيد ان 
اختاره���م االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( كأفضل منتخب 

قدم أداء في البطولة.

مازالت اذهان جماهير كرة القدم مليئة باللحظات املثيرة في عالم الساحرة  املستديرة، ما بني حلظات الفرح التي ينعم بها املشجعون 
واوقات احل�زن 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 .

ألمانيا 74.. 
ال عزاء لكرويف هولندا!

عبدالعزيز جاسم 
قال جنم التضامن واألزرق السابق عبداهلل وبران ان أبرز ذكرياته 
اجلميلة في رمضان هي وصوله الى نهائي كأس األمير مع التضامن 
موسم 1994 والتي خس���رها الفريق أمام القادسية 1 � 2 لكن مشوار 
الوصول للنهائي كان ممتعا للغاية خصوصا في ظل تواجد جمهور 
كبير في املدرجات خالل هذا الش���هر الكرمي، الفتا الى ان أسوأ ذكرى 
في رمضان له كانت مع األزرق عندما خس���ر املنتخب من البرتغال 
في مباراة ودي���ة 0 � 7 ألن بعض الالعبني كانوا صائمني وهو منهم 

باإلضافة لفارق االمكانيات في ذلك الوقت. 
وبني وب���ران انه لم يلعب اي مباراة قبل اإلفطار وانه ال يفضلها 

الن مستوى الالعب يهبط فكيف 
لالعب ان يعطي في اجواء حارة 
وهو لم يشرب ولم يأكل؟! مبينا 
انه يفضل اللعب بعد اإلفطار وأن 
يتوقف اللعب نهائيا في العشر 
االواخ���ر من رمض���ان ليتفرغ 

للعبادة. 
وأضاف وبران ان لديه طقوسا 
خاصة في رمضان حيث يحرص 
على ان تك���ون جميع الصلوات 
اخلمس في وقته���ا وكذلك على 
ان تكون صالة العصر باملسجد 
القرآن  وبعدها يق���وم بق���راءة 
الكرمي ملدة س���اعتني في املسجد 
ويعود للبيت قبل صالة املغرب 
بقليل، مضيفا أنه يحرص على 
تبادل الزيارات في هذا الشهر مع 

األصدقاء واألهل. 

وأش���ار وبران الى ان الالعبني احملترفني ف���ي أوروبا ال يضرهم 
الصيام بسبب درجة اجلو املعتدلة والتي تساعد على العطاء وخير 
دليل بعض الالعب���ني الذين يصرون على الصي���ام وقت املباريات 
ومنهم الغاني س���ولي مونتاري العب انتر مي���الن واملالي كانوتيه 
مهاجم اشبيلية والفرنسي نيكوال انيلكا، مشيرا الى أنه يفرح لسماع 
صيام الالعبني االفارقة لكنه يحزن لدى س���ماعه ان الالعبني العرب 

احملترفني ال يصومون.
وأوضح وبران انه لم يلعب في الدورات الرمضانية منذ ما يقارب 
عشر سنوات وكانت جميعها في فترة املساء كونه ال يحب اللعب في 

فترة العصر التي يخصصها لقراءة القرآن الكرمي.
انه في السنتني  وأكد وبران 
األخيرتني يقضي شهر رمضان 
بالكامل في دولة اإلمارات الشقيقة 
والتي يتناول فيها وجبة االفطار 
والسحور مع أكثر من 20 شخصا 
يومي���ا وش���خصيات رياضية 
معروفة وأخرى اجتماعية مؤكدا 
انه يحرص على وجود اجلريش 
في الفطور اما السحور فال غنى 
عن »املجابيس«. وكشف وبران انه 
كان يصوم منذ سن التاسعة لكنه 
كان عل���ى أوقات متقطعة حيث 
يقوم بتخبئة بعض الطعام في 
الغرفة وحينما يأتي وقت الظهيرة 
يأكل منه وفي وقت االفطار يبني 
جلميع أشقائه انه تعبان ويريد 
األكل بسرعة حتى ال يكتشفوا أنه 

فاطر خوفا من توبيخه.


