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قال إنه ال ينسى الفوز باللقب الغالي خالل الشهر الفضيل

محمد بنيان: فريقي كان مسيطرًا على الدورات الرمضانية 
عبدالعزيز جاسم 

أوضح جنم القادسية واملنتخب الوطني لكرة القدم محمد بنيان 
أن من ابرز ذكرياته في رمضان حصوله على كأس األمير موسم 89 
ضد النادي العربي في النهائي حيث انتهت املباراة 2-1، مشيرا الى 
ان الص���ور التي بقيت في ذاكرته هي حلظة التتويج ألن اجلماهير 
في هذا اليوم ذهبت في مسيرة من ستاد الصداقة والسالم بكاظمة 
حتى مقر نادي القادس���ية في حولي مشيا على األقدام واألكثر من 
ذلك هو حمل الالعبني على األكتاف واس���تمرار االحتفاالت لساعات 

متأخرة داخل ستاد محمد احلمد.
واضاف بنيان انه من الصعب مزاولة التدريبات أثناء الصيام ألن 
املتعارف عليه في جميع البلدان هو ان تكون املباريات او التدريبات 
بعد اإلفطار، مشيرا الى أن جميع الالعبني يجدون املتعة في مزاولة 
كرة القدم في رمضان حتى ان مستوى اغلب الالعبني يرتفع خالله 

للحضور اجلماهيري الكبير الذي يرافقه. 
وبني بني���ان انه يفضل اللعب بعد اإلفط���ار لكن اذا كان واجبه 
جتاه النادي او الوطن اللعب وهو صائم فإنه سيش���ارك بال ش���ك، 
مبينا انه يرف���ض فكرة اإلفطار خالل املباريات ألن الواجب الديني 

هو األهم من كل شيء.
ولفت الى أن هناك متسعا كبيرا من الوقت ملمارسة الرياضة لكن 
ذلك يجب اال ينسينا اجلانب الديني لذلك فقراءة القرآن واألدعية قبل 
اإلفطار وتأدية فرائض رمضان هي األس���اس في هذا الشهر وليس 

املباريات والتدريبات.

وقال بنيان ان هناك الكثير من الالعبني الذين يلتزمون بشعائر 
شهر رمضان رغم صعوبتها في اوروبا أثناء املباريات والتدريبات 
لكنهم يحرصون على تطبيق الدين ومنهم املالي س���يدو كيتا العب 
برشلونة والعاجي يايا توريه العب مانشستر سيتي واملالي كانوتيه 

العب اشبيلية والغاني علي سولي مونتاري العب انتر ميالن. 
وأشار بنيان الى انه لعب العديد من الدورات الرمضانية لكن بعد 
اعتزاله الكرة في 2002 ألنه عندما كان العبا كان محظورا عليه من 
قبل النادي املشاركة في هذه الدورات لكن ابرز الدورات التي شارك 

فيها هي بطولة املرحوم فاروق ابراهيم لقدامى الالعبني باألندية.
واض���اف بنيان انه ال يفضل تناول وجبات الفطور والس���حور 
خارج املنزل لكن كرياضيني الدعوات توجه لنا في كثير من األحيان 
ولذا هناك يوم مخصص في شهر رمضان لإلفطار في ديوان الذاير، 

مضيفا ان وجبته املفضلة هي »مجبوس الدجاج«.
ولفت بنيان الى انه بدأ الصيام في س���ن ال� 12 لكن كان متقطعا 
حتى تعود في السنوات األخرى وأصبح يصوم الشهر كامال، مشيرا 
الى انه في فترة الطفولة كان ينتظر رمضان بفارغ الصبر ألن تلك 
الفت���رة كانت دون ضغ���وط وتقع في العطلة الرس���مية، الفتا الى 
أن اس���تعداده للش���هر الكرمي وهو طفل كان فقط من اجل الدورات 
الرمضانية لكرة القدم التي كان فريقه دائما يحسم ألقابها ألن أغلبها 
في املنطقة كانت حتت تنظيمهم ويقومون باستبعاد الفرق القوية 
منذ البداية ويتركون الفرق التي ال تش���كل خطرا عليهم وبالتالي 

يكون الطريق للفوز باأللقاب مفروشا بالورود. 

مازالت اذهان جماهير كرة القدم مليئة باللحظات املثيرة في عالم الساحرة  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 .

إبراهيم مطر
دائم���ا ما تكون مباريات القم���ة في كل بلد أو ما يطلق عليها 
»الكالس���يكو« مليئة باحلذر وش���حيحة بعدد األهداف، إال أنه 
في تلك الليلة ش���ذ األهلي عن تل���ك القاعدة أمام خصمه األزلي 
والتاريخي الزمالك بعد أن س���حقه ب� 6 أهداف مقابل هدف يتيم 
لتبقى تلك املباراة عالقة في ذاكرة اجلماهير العربية باس���تثناء 
جماهير »القلعة البيضاء« التي تريد أن متحي هذا الكالس���يكو 

من ذاكرتها.
انتهى الشوط االول بتقدم األهلي 3-1، سجل الهدف االول رضا 
شحاتة في الدقيقة 5 وابراهيم سعيد )18( ثم خالد بيبو الهدف 

الثالث )28( وسجل هدف الزمالك حسام حسن )41(.
وفى الش���وط الثاني، اضاف خالد بيبو 3 اهداف لألهلي )16 
و27(، ثم في الدقيقة االولى من الوقت بدل الضائع ليحقق سوبر 

هاتريك.
وتعد هذه أثق���ل هزمية للزمالك أمام األهلي الذي قفز حينها 
بعد هذا الفوز الى املركز الثاني بفارق األهداف عن االس���ماعيلي 

املتصدر ب� 56 نقطة.
بدأت املباراة س���ريعة وس���اعد على ذلك الهدف املبكر الذي 
سجله األهلي الذي بدأ بهجوم ضاغط على الزمالك وسيطر على 
وسط امللعب وشن الهجمات من اجلانبني واستغل العبوه ارتباك 
دفاع الزمالك والثغرات املوجودة وسجل 3 اهداف لرضا شحاتة 

وابراهيم سعيد وخالد بيبو. 
وحاول األملاني اوتوفيستر املدير الفني للزمالك استدراك األمر 
فأجرى تغييرين بخروج محمد عبدالواحد وجمال حمزة ونزول 
مدحت عبدالهادي ووليد صالح عبداللطيف لتقوية الدفاع وتنشيط 
الهجوم واستطاع خط وسط الزمالك امتالك وسط امللعب وتراجع 
األهلي للدفاع للحفاظ على األهداف الثالثة ومن إحدى الهجمات 

سجل حسام حسن هدف الزمالك الوحيد.
ومع بداية الش���وط الثاني كث���ف الزمالك هجومه خاصة من 
اجلانب األيسر لكس���ر دفاع األهلي ودفع جوزيه مبحمد عمارة 

بدال من جيلبرتو لتقوية خط الدفاع.
واعتمد األهلي على الدفاع املكثف من منطقة اجلزاء المتصاص 
حماس العبي الزمال���ك مع االعتماد على الهجمات املرتدة والتي 

جاء منها الهدف الرابع خلالد بيبو.
وبعد الهدف الرابع لألهلي تغير سير املباراة حيث بدأ  األهلي 
يستعيد زمام املباراة بعد ان فاجأ الزمالك بالهدف اخلامس الذي 
صعب مهمته في التعويض وسيطر األهلي وقدم العبوه عرضا 
فنيا وس���ط تشجيع جماهير األهلي وانصراف جماهير الزمالك 
بعد يأسهم ودفع الزمالك بآخر أوراقه بنزول عبداحلليم علي بدال 
من حازم إمام وأجرى األهلي تغييرا بنزول محمد فاروق ووليد 

صالح الدين بدال من رضا شحاتة واحمد بالل. 
ويش���وب األداء العصبية خاصة العبي الزمالك حيث اشتبك 
ابراهيم سعيد من األهلي مع تامر عبداحلميد العب الزمالك ليخرج 

احلكم االيطالي كوزميو بولوجنينو البطاقة احلمراء لالثنني.
وفي الدقيقة االولى من الوقت بدل الضائع يسجل خالد بيبو 
الهدف السادس لتنتهي املباراة مبهرجان أهداف لصالح األهلي. 

سداسية »أهالوية« لم ينسها 
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