
كأس األمير 92 .. 
بنيان ال يرى المرمى!

مازالت اذهان جماهير كرة القدم مليئة باللحظات املثيرة في عالم الس�احرة  املس�تديرة، ما بني حلظات الفرح التي ينعم بها املشجعون واوقات احلزن التي يصابون بها ، 
ف�كل منه�م يبقي في ذاكرته جزًءا ال ميكن ان ميحى مما يطلق عليها "اللحظات املجنونة " في املباريات التي يتابعه�ا . 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 .

عبداهلل العنزي
لن متحى مب���اراة العربي والقادس���ية في نهائي كأس 
األمير موسم 1992/1991 من ذاكرة املشجعني على االطالق، 
فاملتعة التي واكبت املب���اراة كانت مثيرة للغاية، حتى ان 
اإلثارة بلغت ذروتها لتصل األمور الى ركالت الترجيح التي 

حسمت املوقف في نهاية املباراة.
تش���كيلة الفريقني كانت تعج بالنج���وم، فالعربي كان 
يضم وقتها احلارس الرائع س���مير سعيد وأسامة حسني 
وفاضل مطر وعبدالعزيز عاش���ور وأحمد عسكر واملغفور 
له س���امي اللنقاوي، فيما ضم القادسية احلارس محسن 
العنزي ناصر ومحمد بنيان وحمد الصالح ومحمد جاسم 
والنجم الكبير مؤيد احلداد. املباراة بدأت بحذر ش���ديد من 
الفريق���ني، وهو األمر الذي أدى الى مرور أول 15 دقيقة من 
عمر املب���اراة هادئة، بعدها كثرت الهجمات من هنا وهناك 
ولكن من دون تسجيل أي هدف خالل شوطي املباراة األول 
والثاني ليحتكم الفريقان الى شوطني اضافيني. وفي الشوط 
االضافي األول ضغط القادس���ية مبك���را بغية احراز هدف 
السبق وكان له ما أراد في الدقيقة السادسة، عندما تهيأت 
الكرة التي لعبت من ركلة ركنية الى العب الوسط الشاب 
محمد جاسم الذي سدد قذيفة ال تصد وال ترد سكنت مرمى 

سمير سعيد، وقد اعتبر هذا الهدف األجمل في تاريخ 
نهائيات كأس األمير الى يومنا هذا. العرباوية كالعادة 
احتفظوا بكل آماله���م في الرد وجنحوا في احراز 
التعادل لفريقهم في الدقيقة ال� 6 ايضا ولكن في 
الشوط االضافي الثاني عندما لعب أسامة حسني 
كرة عرضية وضعها املدافع فاضل مطر في مرمى 
محس���ن العنزي، ليحتكم بعده���ا الفريقان الى 

ركالت الترجيح.
وفي ركالت الترجيح س���جل للعربي كل من 
عبدالعزيز عاش���ور وسامي اللنقاوي ومنصور 

باشا وأضاع حميد باشا وأحمد عسكر، فيما سجل 
للقادسية كل من مؤيد احلداد وأحمد ذياب وأضاع 
كل من محمد جاسم ومحمد مبارك والركلة األخيرة 

أضاعها محمد بنيان بعدما وضعها سهلة في 
يد سمير سعيد.

 ويعلق بنيان على هذه الركلة الضائعة 
بقوله »عندما وضعت الكرة على نقطة اجلزاء 

رأيت املرمى كبيرا وبه سمير سعيد، ولكن 
عندما تقدمت الى تنفيذها لم أر اال سمير 

وحده من دون مرمى«!
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