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هولندا 78.. 
ما كل ما يتمناه المرء يدركه!

عبداهلل العنزي
بعد 4 س����نوات من مرارة اخلسارة في نهائي كأس العالم 1974 امام 
أملانيا الغربية، عاد الهولنديون مجددا وجنح في بلوغ املباراة النهائية 
وكانت هذه املرة امام األرجنتني البلد املستضيف، لعل وعسى ان يحققوا 

مرادهم بعد ان فشلوا في املرة السابقة.
وبداية املباراة النهائية لم تخل من األحداث الغريبة، فالعبو املنتخب 
األرجنتيني نزلوا إل����ى امللعب بعد تأخر دام خمس دقائق كانت كافية 
إلثارة أعصاب العبي هولندا الذين زادهم توترا طلب حكم املباراة � بناء 
على رغبة دانيال باس����اريلال كابنت األرجنتني � من العب وسط هولندا 

رينيه ڤان دي كيركوف نزع اللفاف الطبي الذي كان يشد ذراعه.
وأسفر هذا التداخل عن مزيد من التأخر بينما كان اجلمهور األرجنتيني 
يهز أرجاء امللعب بصياحه التشجيعي الذي كان يدعو حكم املباراة إلى 
إطالق صافرة البداية، لتنطلق املباراة وس����ط سيطرة أرجنتينية على 
مجريات الش����وط االول الذي جاءت الدقائق األولى منه مليئة بالش����د 
العصبي من اجلانبني بسبب احداث ما قبل املباراة، وفي الدقيقة )38( 
جنح املهاجم األرجنتيني ماريو كامبوس في احراز هدف السبق ملنتخب 
بالده بعد ان اس����تغل تردد دفاع وحارس مرمى هولندا ليخطف الكرة 
من بينهم ويسجل الهدف االول ملنتخبه، منهيا به الشوط االول بتقدم 
أرجنتيني. وفي الشوط الثاني، حاول املنتخب الهولندي تعديل النتيجة 
وهاجم مرمى األرجنتني بضراوة اال ان الدفاع األرجنتيني بقي صامدا، 

وأم����ام العجز الهولندي عن احراز التعادل عمد مدربهم آنذاك ارنس����ت 
هاب����ل الى اجراء تغيير تكتيكي فأنزل املهاجم ديك نانينغا الذي ميتاز 
بالضربات الرأس����ية بدال من جوني ريب ودفع املدافع اوفي ريهان إلى 

منطقة الوسط.
ومن حركة خاطفة صنع دي كيركوف لزميله إيرهان فراغا إيجابيا 
وجنح األخير في استغالله ليرسل كرة عالية من اجلانب األمين للمنتخب 
األرجنتيني إلى داخل منطقة اجلزاء وجدت رأس نانينغا في انتظارها 
فأودعها مرمى احلارس األرجنتين����ي فيلول من دون تردد، وذلك قبل 
نهاية املباراة بسبع دقائق )83(، ليحتكم الفريقان بعدها الى األشواط 
االضافية. وبدأ اإلرهاق الشديد واضحا على العبي هولندا خالل الوقت 
اإلضافي على عك����س معظم العبي األرجنتني خصوص����ا املهاجم الفذ 
كامبوس الذي جنح في الدقائق األخيرة من عمر الشوط االضافي األول 
في تسجيل هدف اثر مجهود فردي رائع راوغ خالله مدافعني وحارس 

املرمى قبل أن يودع الكرة املرمى الهولندي.
وبذل العبو هولندا قصارى جهودهم لتعديل النتيجة من دون جدوى 
ودفع املدرب الهولندي بأكثر من مدافع إلى منطقة جزاء األرجنتني مما 
ترك فراغات واضحة أمام منطقة املرمى الهولندي، ومنها استغل دانيال 
برتوني إحدى الهجمات املرتدة ليسجل الهدف األرجنتيني الثالث وسط 
خيبة أمل كبيرة للمنتخب الهولندي الذي فش����ل في احراز الكأس على 

الرغم من وصوله الى النهائي ملرتني على التوالي.

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 .

كشف عن قيامه بالعديد من األالعيب لخداع أسرته لكي يفطر في طفولته

طالل نايف: أعشق »السباغيتي« 
في السحور.. والفطور خفيف

عبدالعزيز جاسم
قال جنم وسط األزرق ونادي النصر لكرة القدم طالل نايف انه بدأ 
الصيام منذ سن ال� 12 وانه من ذلك احلني لم يتوقف عن هذه الفريضة، 
لكنه قبل تلك الفترة كانت له مواقف كثيرة أهمها عندما بدأ الصيام كان 
يعود من املدرسة ومعه كيس من املستوصف يعود به إلى البيت وذلك 
عندما يأكل ويش����رب املاء، ال يجد من يلومه خصوصا والده الذي كان 
يرفض أن يفطر نهائيا لكنه كان يخدعه بتلك الطريقة حتى مت كش����فه 

ومن بعدها لم يفطر في رمضان إال في حاالت الضرورة احلقيقية.
وذكر نايف أنه ف����ي رمضان حدثت له العديد من األمور أبرزها أنه 
يفضل لعب الدورات الرمضانية والتي تتسبب في غيابه عن التدريبات 
وفي إحدى املرات قال للنادي إنه س����يتأخر عن التدريبات بعد الفطور 
ألنه مع����زوم على الفطور في بيت عمه، ثم وص����ل للتدريبات متأخرا 
نصف ساعة لكن في اليوم التالي نزلت صورته باجلريدة بعد وصوله 
للمباراة النهائية واكتش����فوا األمر في النادي وقاموا بإيقافه ملباراتني 
ومن����ذ ذلك احلني أصبح للنادي األولوية، وال يلعب أي دورة تتعارض 
مع التدريبات أو تلقى رفضا من قبل النادي خصوصا في الوقت احلالي 

بعد أن أصبح العبا في صفوف األزرق.
وبني نايف أنه يرفض إقامة البطوالت في رمضان قبل الفطور للتعب 
واإلجهاد الكبير، ما يؤدي إلى هبوط مس����توى جميع الالعبني، كما انه 
يرفض إقامصتها في العشر األواخر من رمضان ألنها أيام للعبادة، مبينا 
أن اجلمهور في رمضان كثير احلضور ويستمتع بأجواء املباريات بعد 
صالة التراويح. مثله مثل الالعبني الذين يظهرون بصورة مميزة دائما 
في هذا الشهر الفضيل، الفتا الى أنه إذا اضطر للعب مع األزرق أو النصر 
قبل الفطور فإنه سيشارك وهو صائم ألن لديه القدرة على العطاء حتى 

في حال صيامه ألنه سبق ان لعب وهو صائم.
وأضاف نايف أن له طقوسا يتبعها في الشهر الكرمي أولها ختم القرآن 
ألكثر من مرة وكذلك احلرص على صالة القيام والتراويح، باإلضافة الى 
زيارة األهل واألصدقاء خالل هذا الشهر الكرمي، مشيرا الى أنه يحرص 
على أن يفطر دائما في البيت مع األهل، أما وجبة السحور فتكون أغلبها 

في الدواوين لكثرة العزائم في هذا الشهر.
وأك����د نايف أن له أكالت معينة ف����ي رمضان يحرص على أن تكون 
في الفطور وهي الس����لطة والشوربة واللقيمات وال يكثر في األكل الن 
لديه تدريبا مس����ائيا مع الفريق، مشيرا الى أنه في السحور يحب أكل 

املشويات و»السباغيتي« التي يأكلها دائما ويعشقها.


