
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 
املجنون�ة " في املباريات التي يتابعه�ا . وفي هذه الزاوية نحاول نحن في »االنباء« ان نعيد معكم ش�ريط الذكريات للمباريات 

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

عبداهلل العنزي 
اختلف كل شيء في ذلك اليوم في ملعب ثانوية 
الشويخ فمن وطأت قدماه ارضية امللعب وقتذاك لم 
يكن عاديا على اإلطالق أال وهو »اجلوهرة السوداء« 
البرازيلي بيليه، الذي قدم الى البالد برفقة فريقه 
س���انتوس البرازيلي بناء على دعوة وجهها لهم 
الش���هيد فهد األحمد ملالقاة نادي القادسية، بعد 
ان كان سانتوس يقوم بجولة في منطقة اخلليج 

العربي.
املش���هد في ملعب ثانوية الشويخ كان رائعا، 
فاجلماهير احتشدت قبل املباراة بساعات من اجل 
حجز مكان لها ورؤية بيليه وجها لوجه، فقس���م 
من اجلماهير راح يشجع فريقه القادسية بحرارة 
والنصف اآلخر ذهب الى تشجيع سانتوس، فهذا 
بيليه ب� »ش���حمه وحلمه« ف���ي الكويت فكيف ال 

يحظى بتشجيع يليق به.
الشوط األول من املباراة كان خاليا من األهداف، 
فاألصف���ر وقف ندا عنيدا بوج���ه بيليه ورفاقه، 
وأحسن القادسية من التنظيم الدفاعي الذي لعب 
به، فعجز العبو س���انتوس وعلى رأسهم النجم 
بيليه وكارلوس البرتو وبيجيكو، من هز شباك 
احلارس عبداحلميد الشطي لينتهي الشوط بالتعادل 

الس���لبي، بعد ان قدم الفريقان مباراة ممتعة في 
حصتها األولى.

وفي الش���وط الثاني أبى الرائ���ع بيليه اال ان 
يترك ذكرى جميلة في نفوس اجلماهير الكبيرة 
احملتشدة في ملعب ثانوية الشويخ، فبعد ان لعب 
كارلوس البرتو كرة عرضية أبعدها حارس القادسية 
عبداحلميد الشطي بقبضة يده، لتصل الكرة الى 
بيليه الذي سدد الكرة بكل روعة في املقص األمين 
ملرمى الشطي )70(، فكان هذا الهدف الرائع خير 

ذكرى من بيليه جلماهيره في الكويت.
وألن القادس���ية لديه بيليه ايضا وهو جاسم 
يعقوب لم يكن األمر ليمر مرور الكرام على األصفر، 
فهذا اجلوهرة السوداء سجل هدف السبق لفريقه، 
وذاك »املرعب« أدرك التعادل للقادسية بعد مرور 
5 دقائق فقط، فمن ك���رة عرضية لعبها املرحوم 
عبداهلل العيسى تباطأ دفاع سانتوس في إبعادها 
لتصل الكرة الى جاس���م يعقوب الذي سددها من 
حتت حارس مرمى سانتوس محرزا هدف التعادل 
للقادس���ية )75(، فكانت هذه املب���اراة هي مباراة 
الشهرة للنجم جاسم يعقوب وحفظت اجلماهير 
اس���مه عن ظهر قلب بعد الهدف في مرمى »رفاق 

بيليه«.

الحدث : لقاء ودي بين القادسية وسانتوس البرازيلي 
الزمان :  12 فبراير 1973

المكان : ملعب ثانوية الشويخ. 
الحكم : جبر الجالهمةالنتيجة:  1-1
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كشف أنه كان يشرب الماء بين الشوطين خالل المباريات سابقًا

مبارك الخالدي
عبر جنم النادي العربي واملنتخب الوطني لكرة القدم محمد كرم عن حنينه 
وش���وقه أليام الصبا والطفولة والتى حتمل له اجمل ذكرياته املتعلقة بش���هر 
رمض���ان، ويقول كرم لقد عودنا الوالد � رحم���ه اهلل � على الصوم مبكرا ولكن 
لتوافر برادات املاء في املدرسة كنا نشرب املاء مع ما نأخذه من طعام بسيط دون 
علم االهل وفي العودة الى البيت كنت اخش���ى عملية فحص لساني التي يصر 
عليها اش���قائي االكبر مني سنا لفضحي امام االهل وهذا املوقف املضحك يحدث 

ايضا مع زمالء كثيرين في املدرسة.
واضاف كرم قائال: لقد بدأت لعب الكرة مبكرا وفي السابق لم تكن هناك اضواء 
كاشفة فكانت املباريات تقام عصرا وقبل الفطور ومن شدة التعب واالرهاق ورغم 
حرص الكثيرين على امتام صومهم كنا نش���رب املاء مع املضمضة بني الشوطني 

»على طريقة جنه ما ندري« خاصة في مالعب االندية الصغيرة.
ويتذكر كرم مشاركته مع املنتخب في اوملبياد موسكو 1980 ونهائيات كأس 
العالم في اسبانيا 1982 ويقول لقد استند بعض الالعبني وانا منهم على االجازة 
الشرعية التي ترخص االفطار اثناء السفر ولكن بعض الالعبني خاض املباريات 
وهو صائم، مشيرا الى ان بعض املباريات تخضع كاستحقاق رسمي اثناء الشهر 
الكرمي وال ميكن تأجيلها وهذا يشكل صعوبة بالغة على الالعبني امللتزمني واملشكلة 
تظه���ر بحجم اوضح لدى الالعبني املس���لمني احملترفني في الدوريات االوروبية 
والذين يلتزمون ببرنامج تدريبي ش���اق ومواعيد مباريات تتصادف مع ش���هر 
الصوم وهؤالء يجب ان تراعي االمور اخلاصة بعقيدتهم ولكنها مشكلة كبيرة في 

ظل عالم االحتراف الذي يهمه جاهزية الالعب بصرف النظر عن عقيدته.
وقال كرم ليس لدي حرص على تواجد اكلة معينة على مائدة االفطار او 
السحور ولكن يجب ان يكون الطعام مطبوخا بشكل جيد، مشيرا الى 
انه يفضل تناول االفطار في املنزل مع االهل واالوالد واما السحور 

فيكون غالبا خارج املنزل مع االصدقاء.
واضاف كرم احرص في الش���هر الفضيل على التزاور 
مع االهل واالصدقاء خاص���ة في االيام االولى منه 
وتكثيف العبادة في العش���ر االواخر من الش���هر 

الكرمي ملضاعفة االجر فيها.
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منوعات

سانتوس 73.. 
بيليه عندنا »يا مرحبا«!

محمد كرم: األهل كانوا 
يفحصون لساني كل يوم 
للتأكد من صيامي


