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الحدث : نهائي بطولة امم اوروبا بين تشيكوسلوڤاكيا والمانيا
الزمان :  17يونيو 1976
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عبداهلل العنزي
من اجمل املباريات في تاريخ اوروبا التي جمعت بني منتخب 
تشيكوس���لوڤاكيا واملانيا الغربية ف���ي نهائي كأس امم اوروبا 
1974، ومبا ان البطولة كانت تقام حس���ب النظام السابق حيث 
تتأهل 4 منتخبات فقط الى النهائيات فان القرعة اوقعت منتخب 
تشيكوسلوڤاكيا امام هولندا، واملانيا امام يوغوسالڤيا، واستطاع 
املنتخب التشيكوسلوڤاكي التأهل الى املباراة النهائية بعد تغلبه 
على هولندا بثالثة اهداف مقابل هدف بعد التمديد لوقت اضافي، 
في حني جنح االملان في اللحاق بالنتيجة امام يوغس���الڤيا بعد 
تأخرهم مرتني ليفوزوا في الوقت االضافي ايضا بأربعة اهداف 
مقابل هدفني. املنتخب التشيكوسلوڤاكي جنح في التقدم مبكرا 
في الش���وط االول من عمر اللقاء، فها هو يان شيفلهيك يسجل 
هدف التقدم ملنتخب بالده بعد ان وصلت الكرة العرضية اليه 
متجاوزة الدفاع واحلارس االملاني العمالق سيب ماير ليضعها 
ش���يفلهيك باملرمى االملاني اخلال���ي )16(، وبعد الهدف ضغط 
االملان بقوة بغية احراز هدف التعادل اال ان الرياح جرت عكس 
ما تش���تهي السفن االملانية بعد ان احرز كارول دوبياس الهدف 
الثان���ي ملنتخب بالده )25(، والن مب���اراة مثل هذه بحاجة الى 
منقذ للمنتخب االملاني فها هو الهداف التاريخي غيرد مولر يظهر 
ليقلل الفارق في الدقيقة )38( قبل انتهاء الشوط االول وكان هذا 
االمر مهما جدا لالملان ان ينهوا الشوط متأخرين بهدف وليس 
باثنني. وفي الشوط الثاني، استطاع منتخب تشيكوسلوڤاكيا 

ان ينظم صفوفه الدفاعية جيدا، وجنح 
في صد جميع الهجمات االملانية، ومرت 
الدقائق سريعة واالملان في حالة هجوم 
دائم والتش���يك بدفاع مستميت الذين 
منعوا كل الهجمات ان تهز شباكهم حتى 

الدقيقة االخيرة التي شهدت احراز هدف 
التعادل الملانيا عبر مهاجمها برد هولسباين من ركلة 
ركنية، ليحتكم الفريقان الى االشواط االضافية. وفي 
االشواط االضافية، لم يتغير احلال كثيرا عما كان 

عليه في االشواط االصلية للمباراة، ضغط املاني ودفاع 
مستميت من تشيكوسلوڤاكيا وهو االمر الذي استمر الى 
ان اطلق حكم املباراة صافرته االخيرة ليحتكم الفريقان 
الى ركالت اجلزاء الترجيحية لتحديد هوية البطل في 
البطولة. والزم التعادل الفريقان في الركالت الترجيحية 

فتشيكوسلوڤاكيا سددت اوال وتعادلت املانيا، وسجلت 
تشيكوس���لوڤاكيا في الثانية وتعادلت املانيا، وسجلت 
تشيكوس���لوڤاكيا في الثالثة وتعادلت املانيا، وسجلت 
تشيكوسلوڤاكيا في الرابعة اال ان االملاني هويس اضاع 
الركلة الرابع���ة لالملان فكانت الفرصة مواتية النطونني 
بانينكا الذي س���جل الركلة اخلامس���ة باحترافية كبيرة 

وبطريقة مازال يقوم به���ا الالعبون حاليا ليهدي الكأس 
ملنتخب بالده.

مازالت اذهان جماهير كرة القدم مليئة باللحظات املثيرة في عالم الس�احرة  املس�تديرة، ما بني حلظات الفرح التي ينعم 
بها املش�جعون 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 .

يوغوسالڤيا 76.. 
تشيكوسلوڤاكيا بطل غير عريق

المكان : ستاد كرفينا زفزدا »يوغوسالڤيا«
النتيجة:  2 - 2 )5 - 3 لتشيكوسلوڤاكيا بركالت الترجيح(

انتقد موقف األندية األوروبية التي 
تجبر الالعبين المسلمين على اإلفطار

قاسم حمزة: 
من األفضل إقامة مباريات 
أغلى بطولتين في رمضان

مبارك الخالدي
قال احلكم الدولي السابق وجنم نادي 
كاظمة لكرة القدم في التسعينيات قاسم 
حمزة انه يفضل إقامة مباريات الكؤوس 
التي حتمل اسمي صاحب السمو االمير 
وسمو ولي العهد واحتاد الكرة اثناء ليالي 
الشهر الكرمي لقصر املواجهات ولكونها 

تقام بنظام خروج املغلوب.
وأضاف حمزة قائ����ال: ال أحبذ إقامة 
املباريات قبل االفط����ار او أثناء الصوم، 
ألنها تشكل عبئا كبيرا على الالعبني نتيجة 
لالره����اق اجلس����دي والذهني املصاحب 
للصوم ولكن املشكلة تكمن في املباريات 
الرس����مية والتي ال ميكن تأجيلها فيلجأ 
بع����ض الالعبني الى الفتوى الش����رعية 
ليتمكنوا من خوض املب����اراة بجاهزية 

ذهنية وبدنية كاملة.
ويتذكر حمزة فوز فريقه الزايد ببطولة 
دورة الروضان في إحدى نسخها السابقة 
ويقول من املعلوم ان دورة الروضان جتذب 
العديد من الشباب قبل اإلفطار وكنا نحرص 
على املشاركة فيها المتالكنا فريقا جيدا 
من الناحية الفنية وفي املباراة النهائية 
حتاملنا على انفسنا وكان الفوز حليفنا، 
اما بالنس����بة للمباريات الرسمية لي مع 

كاظمة فكانت جميعها بعد االفطار.
وانتقد حمزة موقف األندية األوروبية 

والتي تتشدد مع الالعبني املسلمني خالل 
الش����هر الكرمي ويقول انه بسبب النظام 
االحتراف����ي املعمول به هناك فان الالعب 
يضطر خل����وض احلص����ص التدريبية 
واملباريات وهو صائم األمر الذي يقلل من 
عطاء الالعب وقد يؤدي ذلك الستبعاده من 
التشكيلة واملفروض ان تقوم إدارات هذه 
األندية مبراعاة شعور الالعبني املسلمني. 
وقال حمزة لقد احبطت والدتي محاولتي 
لالفطار في احد األيام حيث كان اجلو شديد 
احلرررة فعدت من املدرسة واجتهت الى 
براد املاء وكان باردا جدا وهممت بالشرب 
ولكن والدتي أوقفت احملاولة في اللحظة 
األخي����رة وطلبت مني التوجه الى النوم 

للتغلب على التعب.
وأض����اف حمزة: انن����ي أفضل تناول 
اإلفط����ار في البيت مع األه����ل وغالبا ما 
اعتذر عن تلبية دعوات اإلفطار واحرص 
على تواجد التشريب والعصائر والشوربة 
وأي نوع من األسماك ولكن بالنسبة الى 

السحور فيكون خفيفا.
التواصل  ويح����رص حم����زة عل����ى 
االجتماعي خالل الش����هر الكرمي ويقول 
لقد بدأت الصوم منذ سن السابعة واعتدنا 
على الت����زاور االجتماعي والتركيز على 
قراءة القرآن وختمه وإحياء ليالي القدر 

تقربا وزيادة في الثواب واألجر.


