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نوافذ منوعات
رمضانية

الحدث : نصف نهائي أمم أوروبا بين انجلترا وألمانيا   
الزمان : 26 يونيو 1996

المكان : ملعب ويمبلي في لندن
النتيجة : 1 ـ 1 )6 ـ 5 أللمانيا بركالت الترجيح(
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عبداهلل العنزي
األمل���ان فقط هم من يقفون بني االجنليز والذهاب إلى نهائي 
أمم أوروبا للمرة األولى في تاريخهم، فال شيء سوى األملان هم 
من ميكنهم إيقاف الن شيرار ورفاقه عن ضرب موعد جديد على 
املباراة النهائية في ملعب وميبلي مرة أخرى، لذلك كان اللقاء 
في الدور نصف النهائي بني أملاني���ا واجنلترا مصيريا بكل ما 
تعنيه الكلمة لالجنليز من اجل إحراز بطولة لم يذق االجنليز 

طعمها بعد.
3 دقائق فقط بعد إطالق احلكم املجري ساندرو بول لصافرة 
البداية حتى ترجم النجم املوهوب الن شيرار كل أمنيات الشعب 
االجنليزي وافتتح التسجيل ملنتخب بالده من كرة رأسية بعد 
ان نفذ س���تيف ماكمامنان ركلة ركنية وصل���ت الكرة بها الى 
رأس شيرار الذي وضعها باملرمى األملاني رغم محاولة احلارس 

اندرياس كوبكه التصدي لها.
بعد الصدمة الشديدة جراء الهدف لم تستمر الغيبوبة األملانية 
طويال، دقائق فقط حتى اس���تعاد األملان رباطة جأشهم وشنوا 
العدي���د من الهجمات اخلطرة عل���ى مرمى احلارس االجنليزي 
ديڤيد جيمس، خصوصا من اجلهة اليمنى عبر الالعب هيلمر، 
لذل���ك لم يدم الوضع طويال، وأيق���ن اجلميع ان الهدف األملاني 

قادم ال محالة، وها هو هيلمر يتوغل من اجلهة اليمنى ويلعب 
كرة عرضية أرضية سددها زميله كونتس مبرمى ديڤيد جيمس 

وسط غياب للدفاع االجنليزي )16(.
التعادل كان عادال معظ���م فترات املباراة، فكان االجنليز اذا 
هاجموا رد عليهم األملان بهجمة مضادة، والعكس صحيح، الى 
ان انتهى الوقت األصلي من عمر املباراة ليحتكم الفريقان لوقت 
إضافي مع وجود فرصة من كال الطرفني حلسم املباراة بسبب 

وجود قاعدة الهدف الذهبي.
وفي الوقت اإلضافي، لم يتغير احلال فاستمر مسلسل الفرص 
الضائعة من الفريقني، فهذه تسديدة من ماكمامنان أبعدها كوبكه 
ببراعة، وكرة رأسية من كونتس علت مرمى جمس بقليل، وقبل 
نهاية الوقت االضافي الثاني بثالث دقائق فقط أطاح املخضرم 
بول غاسكوين فرصة ذهبية حلسم املوقف لصالح منتخب بالده، 

ليحتكم الفريقان الى ركالت اجلزاء الترجيحية.
وفي الترجيحية وفي أول 5 ركالت سجل الجنلترا كل من شيرار 
وبالنت وبيرس وغاسكوين وشيرينغهام وسجل ألملانيا هاسلر 
وشترونز ورويتر وتسيغيه وكونتس، وفي الركلة السادسة 
لالجنليز أطاح س���اوثغيت بالكرة بني ي���دي احلارس كوبكه، 
وسجل مولر الركلة احلاسمة لألملان وأهلهم للمباراة النهائية.

م مليئة باللحظات املثيرة في عالم الساحرة  املستديرة، ما بني حلظات الفرح التي ينعم  ن جماهير كرة القد مازالت اذها
ن ميحى مما يطلق عليها "اللحظات  ن بها ، فكل منهم يبقي في ذاكرته جزءذا ال ميكن ا ن التي يصابو ن واوقات احلز بها املشجعو
ن نعيد معكم ش�ريط الذكريات للمباريات  ء نحن في »االنباء« ا ه الزاوية نحاو املجنون�ة " في املباريات التي يتابعها . وفي هذ

ن اجلماهير سواء كانت محلية لالندية او منتخبنا الوطني او كانت مباريات عاملية . اخلالدة في اذها

حتى في »ويمبلي«.. 
ألمانيا عصية على اإلنجليز

أكد أنه صام أول مرة في سن التاسعة لكنه كان يشرب الماء ويأكل أحيانًا

الحكم المونديالي سعد كميل: 
ال أنسى رش الماء علّي من فوق 
السطح في القرقيعان 

عبدالعزيز جاسم 
قال احلكم الدولي السابق في كرة القدم سعد كميل انه ادار العديد من 
املباريات في رمضان خاصة في اليابان واس���تراليا لكن ابرز مباراة له 
كانت بني اوراوا ريد الياباني وسباهان االيراني في اليابان وكان وقتها 
ش���هر رمضان لكنه لم يصم به بس���بب اجلهد الذي يبذله وكذلك عامل 
السفر، مش���يرا الى موقف طريف رافق تلك املباراة للحكم املساعد معه 
سليمان الشمري الذي أصر على الصيام واصطحب معه الى امللعب مترا 
ولبنا وحلظة فطوره قام بتوزيع التمر على اليابانيني الذين استغربوا من 

الشمري وملاذا يفعل ذلك فشرح لهم انه صائم. 
واضاف كميل انه ال يفضل التحكيم وه���و صائم لنقص اللياقة البدنية 
واجلهد الذي يحتاجه باالضافة الى انه مطالب بالتركيز اكثر من غيره فأي 
خطأ س���يكلفه كثيرا، مضيفا انه يفضل التحكيم بعد الفطور كما يريد ان 
تقام مباريات في رمضان ألنها تكون ممتعة بل بالعكس يفرح عندما 
تكون هناك مباراة لكأس سمو االمير وولي العهد في رمضان 
ومتتد الى أشواط اضافية، الفتا الى انه يرفض اللعب في 
العشر االواخر لكن ان كان االحتاد مجبرا على ذلك فال 

مينع ذلك من اللعب.
وبني كميل ان من اهم طقوسه في الشهر الكرمي هو 
احلرص على زيارة االهل، كما قال ان رمضان فرصة 
للزيارات االجتماعية، مبينا انه يختم دائما القرآن 

في رمضان ويعده من اساسيات الشهر الكرمي. 
والتمس كميل الع���ذر الي العب يلعب خارج 
بلده بسبب فارق التوقيت وكذلك الهمية احلدث 
لك���ن ال يوجد عذر ألي العب مس���لم يلعب مع 
فريق او يكون محترف���ا او في الدوري هنا في 
افطاره ألنه يجب أن يضع الدين اوال ثم عمله 
او هوايته مستش���هدا باملالي كانوتيه مهاجم 
اشبيلية االسباني الذي يحرص على الصيام 

في هذا الشهر الفضيل. 
واكد كميل أنه لم يلعب كرة القدم نهائيا 
في الدورات الرمضانية لكنه شارك في العديد 
منها كحكم وم���ن اغلى الدورات التي يعتز 
بها دورة الروضان والشايع وشهداء القرين 

واخلرافي. 
واشار كميل الى انه يحرص على تناول 
وجبة االفطار مع االهل في البيت بينما يكون 
السحور مع االصدقاء، مشيرا الى انه يعشق اكل 
الزبيدي او التشريب في الفطور اما السحور فيكون 

خفيفا مثل السباغيتي او الفطائر بأنواعها. 
وحتدث كميل عن موقف طريف حدث له وهو 
طفل في ايام القرقيعان وجاء احد اصحابه واسمه 
عبداهلل الكندري وقال »احلقوني بعد شوي عند 
الوالدة قرقيعان« واذا به يقوم برش املاء علينا 
من فوق الس���طح، مشيرا الى انه بدأ الصوم منذ 
سن التاس���عة لكنه كان في البدايات يشرب املاء 

ويفطر دون علم األهل.


