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نوافذ منوعات
رمضانية

مباراة منالذاكرة

إيـران 98.. 
فـوز وأشيـاء أخرى

مبارك الخالدي
قال العب نادي الصليبخات واملنتخب الوطني لكرة القدم سابقا طالب 
حسني انه ال ينس���ى هدفه في مرمى فريقه في إحدى الدورات الرمضانية 

وهو صائم بسبب فقدان التركيز. 
وأوضح هداف الكويت والعرب ملوس���م 1981/1980 قائال: كنا نلعب في 
دورة الروضان في امللعب الترابي وكان فريقنا يضم نخبة من العبي النادي 
والفريق اآلخر يضم العبي املنتخب الوطني وانتهى الشوط األول بتقدمنا 
بنتيجة 2-1، وفي الشوط الثاني توقف فريقنا عن مجاراة اخلصم بسبب 
شدة العطش والتعب ومن احدى الهجمات املرتدة على فريقنا جريت بشكل 
سريع إلبعاد الكرة العرضية لكنني سددتها بقوه في الزاوية التسعني على 

فريقنا هدفا جميال اليزال يذكره الكثيرون ولقبوني بهداف الفريقني.
وأضاف حسني انني ال أفضل االستعانة بالفتوى الشرعية للتحلل من 
الصوم فهو واجب شرعي مهم وكنت العب وانا صائم وهذا حال الكثيرين 
من زمالئي وم���ن األفضل اللعب بعد اإلفطار ولكن أحيانا تكون املباريات 
الرسمية ملزمه للعب أثناء فترة الصوم لكونها استحقاقا رسميا وهنا 

البد من التحمل ومتثيل البلد والفريق.
ولفت حس���ني ال���ى ان 
الف���رق األوروبية ال تنظر 
الى عقيدة الالعبني املسلمني 
وهذا امر مؤس���ف اذ من 
املفت���رض ان تراع���ي 
ساعات التدريب واللعب 
حفاظا على صحتهم اوال 
التزامهم بتطبيق  وعلى 
عقائدهم اإلسالمية بالشكل 

الصحيح.
وعن ذكرياته ايام الطفولة، 
قال حسني انني بدأت الصوم في 
سن الثانية عشرة وفي اول سنة 
كان هناك نوع من احللوى اخذها 
معي للمدرسة وانا صائم وأقول ان 
شاء اهلل أنسى واكلها ألنني سمعت 
ان الصائم اذا اكل وهو ناس ال يحاسب 
من رب العاملني ويستطيع إكمال صومه ولكنني كنت ارجع احللوى 
معي الى البيت دون ان اس���تمتع بأكلها. وقال حسني انني حريص 
على تواجد جميع أفراد األسرة على مائدة اإلفطار وأقوم بتفقد الكل 
واحرص على تواجد »التشريب« بشكل أساسي إضافة الى الشوربة 
والعصائر، وبسبب حرصي هذا ارفض تناول االفطار خارج املنزل 
وأقوم باالعتذار عن تلبية الدعوات على عكس وجبة الس���حور 

التي أتناولها مع األصدقاء شرط تواجد العيش على السفرة.

كان يخبئ الحلوى في جيبه ويذهب للمدرسة على أمل أن ينسى ويأكلها

طالب حسين: 
بسبب الصوم أحرزت هدفًا 
جمياًل في مرمى فريقي

مبارك الخالدي
لم يكن الفوز الذي حققه املنتخب اإليراني على الواليات 
املتحدة في تلك املباراة عاديا باملرة، حيث أصبح انتصارا 
سياسيا لإليرانيني الذين دخلوا املواجهة وهم صائمون 
وصلوا من اج���ل النصر قبل املباراة وم���ازال التلفزيون 
اإليراني يعيد بثا مس���جال من لقطات املباراة التي تابعها 

كل العالم.
وانتهى الشوط األول بتقدم إيران بهدف من إمضاء حميد 
ستيلي عبر رأسية متقنة منه اثر تلقيه كرة عرضية جميلة 
م���ن جواد زارنتش���ة )40(. والحت ألمي���ركا 3 فرص محققة 
للتس���جيل إال القائم حال دون ترجمتها الى أهداف، فيما حرم 
احلكم السويس���ري اورس ماير اإليرانيني من احلصول على 
ركلة جزاء واضحة بعد عرقلة املهاجم اإليراني خدادا عزيزي 

داخل منطقة اجلزاء )21(.
وفي الشوط الثاني، أضاف مهدي مهديفيكيا الهدف الثاني 
من خالل قذيفة قوية مرت من فوق يدي حارس مرمى الواليات 
املتحدة كاس���ي كيلر )84(، واحتفل حينها مهديفيكيا بطريقة 
جنونية هو وزمالؤه، وعلى اثر هذا الهدف مت إعفاؤه من أداء 

اخلدمة العسكرية اإللزامية.
وقلص العب أميركا برايان ماكبرايد الفارق قبل أن يطلق 
حكم املباراة صافرة نهاية املباراة التي ضربت خاللها إيران عدة 
عصافير بحجر حيث حققت انتصارها األول بعد أن فشلت في 

ذلك خالل مشاركتها األولى في مونديال 1987 في األرجنتني.
ويعتبر اإليرانيون الفوز التاريخي على اميركا هو األغلى 
في تاريخ إيران الكروي على اإلطالق بالرغم من انهم خرجوا 

من الدور األول للمونديال بعد املباراة.
وأدخلت نتيجة املباراة املدرب اإليراني وقتها طالبي التاريخ 
الذي تسلم املهمة قبل انطالق املونديال بأيام اثر إقالة املدرب 
الصربي للمنتخب توميس���الف ايفيتش في معسكر املنتخب 

بايطاليا خلسارته مباراة ودية امام فريق روما 1 � 7.
ويق���ول طالبي »انها املباراة األهم في حياتي حيث لم يكن 
لدينا متسع من الوقت وكنا في حالة توتر كبيرة إال ان احداث 
املباراة تاريخية بكل تفاصيلها وامتلك العبونا حماس���ا غير 
طبيعي بسبب االحداث السياسية التي سبقت املواجهة وكنا 
في غاية الس���عادة بعد املباراة الن التعامل مع املباراة لم يكن 

فنيا وكان اكثر من 75 مليون إيراني ينتظر نتيجتها«.

مازالت اذهان جماهير كرة القدم مليئة باللحظات املثيرة في عالم السـاحرة  املستديرة، ما بني حلظات الفرح 
التي ينعم بها املشـجعون واوقات احلزن التي يصابون بها ، فكل منهم يبقي في ذاكرته جزًءا ال ميكن ان ميحى مما 
يطلق عليها "اللحظات املجنونة " في املباريات التـي 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 .

حميد ستيلي يحتفل بهدفه في مرمى أميركا

الحدث : الجولة الثانية للمجموعة السادسة في كأس العالم 98
الزمان :  األحد 21 يونيو 1998

المكان : ملعب جيرالن في مدينة ليون »فرنسا«
النتيجة:  2 ـ 1 إليران


