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رمضـانية

جنم املنتخب القطري السابق سعيد املسند: لعبت مع »املرعب« في »دوري الشركات« بالقاهرة

املسند مع جنم الزمالك السابق فاروق جعفر

بنيان: »قدم« القادسية أنستني شغف اجلمباز
هادي العنزي

في حياة كل شــخص هناك هدف 
وطموح يسعى إلى حتقيقه، وقد ينجح 
في ذلك، لكن رمبا جتبره الظروف على 
االنصــراف عن هذا الهدف وااللتفات 
الى مجال آخر، ويكتب له النجاح فيه. 
جنمنا اليوم العب منتخبنا الوطني 
والقادسية األسبق املدافع محمد بنيان 
الذي جاءت بدايته مع القادسية عبر 
صديقه ورفيق دربه احلارس د.محسن 
خلف العنزي الذي أخذه وأحمد ذياب 
العنزي وناصر بنيان وخالد شجاع 
)العب الســاحل السابق( من مالعب 
»الفريج« الترابية إلى أحد معاقل الكرة 

اخلليجية والعربية.. القادسية.
يقول بنيــان إن رياضة اجلمباز 
كانت شغفه اجلميل ورياضة الطفولة 
واللعبة األولى التي مارسها ولثالثة 
أعوام متتالية ١٩8٢-١٩85 في املرحلة 
املتوسطة من حياته الدراسية مبدرسة 
عثمان بن مظعون، وقد حقق فيها عدة 
بطوالت مدرسية خاصة في مسابقتي 
حصان القفز والبســاط األرضي كما 
فاز ببطولــة محافظــة األحمدي في 
أحد األعوام. ويضيف: اجلمباز رغم 

انه هواية الطفولة وإن كنت في تلك 
املرحلــة العمريــة ال أتوقــع املضي 
فيهــا بعيدا، فقد كانت كرة القدم هي 
املسيطرة خاصة أننا كنا منلك فريقا 
قويا وجمعتنا مع فريق ناصر عبيد 
الرشــيدي مواجهات كبيــرة في تلك 
األيام اجلميلــة، لكن ومبجرد وضع 
القدم األولى في القادسية ومشاهدة 
الرعايــة الطبية واالهتمــام وتوافر 
»الفيمتــو البارد« )يضحك( نســينا 
بذاكرة الطفولــة القصيرة كل األيام 
السابقة. وعما إذا كان لرياضة اجلمباز 
دور كبير في ألعاب الهواء التي أجادها 
كثيرا خاصة »الدبل كيك« والقفز إلى 
األمــام وإبعاد الكــرة بالرأس وعدت 
حينها أحد أسلحته املهارية املتميزة 
خالل مشواره الرياضي، ذكر بنيان أنه 
رمبا يكون لذلك دور خاصة أن اجلمباز 
تغرس في العبيها كيفية أداء اجلمل 
الهوائية الفنية وكيفية الهبوط 
اآلمن وجتعل من أجســامهم 
مرنة بدرجة كبيرة، مضيفا: 
لم أكن أخشى أداء األلعاب 
الهوائية دفاعا وهجوما وفي 
مختلف أوقات املباراة مبا 

يخدم مصلحة الفريق.

 فهد املهلل: 
الدورات الرمضانية وراء اكتشافي

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أكد جنم املنتخب القطري السابق ومستشار املنتخبات 
الوطنية القطرية احلالي سعيد املسند، أن أحلى ذكرياته 
خالل شــهر رمضان الكرمي عندما كان يقضيه في حي 
»احلســن« التاريخي وسط العاصمة املصرية القاهرة، 
كاشفا أن صيامه خالل تواجده في العواصم األوروبية 
كانت األصعب بالنسبة له نظرا لصيامه أكثر من 18 ساعة.. 

وفيما يلي ابرز ذكريات املسند:

في البداية.. ما ذكريات مع الشهر الفضيل؟
٭ رمضــان وليالي رمضان الشــهر الفضيل، شــهر 
الصــوم والعبادة ننتظره مــن العام للعام، ذكريات 
كثيرة تبقى أحالها، التي كنت أقضيها في القاهرة مع 
جنوم الكرة الكويتية وعلى رأسهم »املرعب« جاسم 
يعقوب، وأيضا جنوم الكرة املصرية الســابقني مثل 
محمود اخلطيب وحسن شحاتة وفاروق جعفر، حيث 
كنا نشارك في دوري الشركات بالقاهرة والتي كانت 
تشهد حضورا جماهيريا كبيرا وكأننا نلعب مباريات 

في مسابقة الدوري العام.
هل تتذكر في أي األعوام كانت تقام تلك الدورات؟

٭ أقيمــت أعــوام ١٩74 و١٩75 و١٩76، حتــى نهاية 
فترة السبعينيات، وكنا ضيوفا دائمني في القاهرة، 
حيــث كانــت تربطنا صداقة قوية بــني جنوم الكرة 

العربية آنذاك.

هل قضيت شهر رمضان في القاهرة؟
٭ نعم.. عندما نفرغ من لعب املباريات خالل الفترة 
املســائية والتي كانت تقام بعد صالة التراويح كنا 
نتوجه بصحبة جنوم الكرة العربية إلى حي »احلسني« 
التاريخي، وهنا يتغير الوضع تعيش أجواء روحانية 
رائعة قلما تعيشها في أي مكان آخر، نتناول السحور، 

ونسهر حتى صالة الفجر.

هل لديك ذكرى عالقة في ذهنك ال تنساها؟
٭ أتذكر في هذه الدورات كان يشارك العب موهوب 
وبارع اســمه »شلش«، وال أعرف ملاذا لم ينضم لناد 
كبير ويأخذ حظه مثل النجوم الكبار اآلن، هذا الالعب 

ال أنساه، كان العبا كبيرا بالفعل.

هل مر عليك الشهر الفضيل في عواصم أخرى غير 
القاهرة؟

٭ نعم حضرت في عدة عواصم أوروبية، كان يتزامن 
شهر رمضان مع إقامة معسكرات أو مباريات دولية، 
وكنــا نعاني في األيام األولى في الصيام، ثم نتعود 
بعد ذلك على الصوم في هذه األجواء الغريبة، حيث 

ال ميكن االلتزام بالطقوس نفســها التي متارسها في 
بلــدك أو في أي بلــد عربي، إضافة إلــى طول اليوم 

الذي يصل أحيانا إلى أكثر من ١8 ساعة متواصلة.

كيف كان شهر رمضان وأنت في سن صغيرة؟
٭ أتذكر بأننا نقوم الدورات الرمضانية على مالعب 
ترابية خالل حقبة السبعينيات، ويتم تشكيل أكثر 
من فريق، وكان يشرف عليها نادي »التعاون« اخلور 
حاليا، ويرصد جوائز تقديرية للفرق الفائزة في ختام 
الدورة الرمضانية وسط حضور األهل واألصدقاء.

ولم تكن تشارك في دورات في الدوحة؟
٭ طبعا كنت أشارك في دورة رمضانية تقام على ستاد 
الدوحة مبشاركة نخبة من العبي األندية، والطريف 
أننا كنا نشــارك في دورات كرة قدم وسلة وطائرة، 
فكان كل العب يحق له التسجيل في 3 لعبات فقط، 
وهنــا قمة اإلثارة أن تلعب أكثر من لعبة، وتتابعها 
جماهير غفيرة، في منافســات كــرة القدم والطائرة 
والسلة، وكان كل فريق يتكون من 6 العبني بالنسبة 

ملنافسات كرة القدم.

هل لديك طقوس معينة في رمضان؟
٭ نعم الطقوس ثابتة ال تتغير أبدا، رمضان شــهر 
صفاء النفس وشهر العبادة والصوم، ويشعر املرء 
خالله باالرتياح الدائم، ودائما ما يبدأ النشــاط بعد 
صــالة املغرب مباشــرة بالذهاب إلى املســجد، ومن 
ثــم العودة إلى املنزل لتنــاول وجبة اإلفطار، ويبدأ 
االستعداد لصالة العشاء والتراويح، ومن ثم التوجه 

إلى املالعب ملمارسة الرياضة.

ما أكلتك املفضلة؟
٭ أحرص على تناول األكالت الشعبية مثل الهريس 

والثريد.

أحلى ذكرياتي بالشهر الفضيل في حي »احلسني« التاريخي

من الذاكرة

فرانز بيكنباور، املدافع الذي صنف كأحد 
أفضل الالعبني في تاريخ كرة القدم، ولد في 
١١ سبتمبر عام ١٩45 مبدينة ميونيخ األملانية.
ويعــد فرانز بيكنبــاور أحد أعظم العبي 
كرة القدم في التاريخ وأملانيا حتديدا، بسبب 
اجنازاتــه العظيمــة وتاريخــه الــذي امتأل 

بالبطوالت مع املنتخب األملاني.
بدأت مسيرته بإجناز مع املنتخب األملاني 
الغربي ولكن ليس كامال، عندما احتل منتخب 
املاكينات املركز الثاني في بطولة كأس العالم 

.١٩66
بيكنبــاور األملاني الذي لقــب بالقيصر، 
نظرا إلى قوة شــخصيته وقيادته العظيمة 
داخــل امللعب، والتــي أدت للفوز بكثير من 
البطوالت خصوصا مع املانشافت جنح في 
الفوز ببطولة كأس العالم كالعب داخل امللعب 
عام ١٩74، وأيضا كمدرب ومدير فني للمنتخب 

األملاني عام ١٩٩٠.
وأحرز فرانز أولى بطوالته مع عام ١٩7٢، 
عندما قــاد منتخب املاكينات األملانية للفوز 

بلقب بطولة كأس األمم األوروبية.
وجاءت اللحظة األعظم في تاريخ بيكنباور 

كما وصفها، وهى الفوز بلقب 
بطولة كأس العالم عام ١٩74.

وعاد فرانز بيكنباور الالعب 
الــذي أحــرز لقب بطولــة كأس العالم 

عام ١٩74، عاد وفاز بالبطولة ولكن كمدرب 
للمنتخب األملاني عام ١٩٩٠ في البطولة.
وجنح وقتها املنتخب األملاني في الفوز 

بلقب كأس العالم على حساب املنتخب 
األرجنتيني الذي واجهه في املباراة 
النهائية، بهدف نظيف أحرزه الالعب 
برميه من ركلة جزاء في الدقيقة 85، 
متوجا القيصر بالبطولة األغلى في 

تاريخ كرة القدم.
وأحرز بيكنباور مع بايرن ميونيخ 
بطولة الدوري األملاني سنة ١٩6٩ ثم 

عــاد ليحرز مــع فريقــه اللقب لثالث 
ســنوات متتالية ١٩74/١٩73/١٩7٢. كما 

أحــرز مع بايــرن ميونيــخ كأس أملانيا 
أعــوام ١٩66-١٩67-١٩6٩- الغربيــة 

١٩7١. وعاد بيكنباور ليفوز مع فريقه 
هامبورغ ببطولة الدوري األملاني 

سنة ١٩8٢٠.

بيكنباور.. قيصر كرة القدم
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سوالف رمضانية

الرياض - خالد املصيبيح

عندما يحل شهر رمضان 
وعلــى مــدى أكثــر مــن 5٠ 
عاما كان النشــاط الرياضي 
على مستوى املنطقة يشهد 
ازدهارا رياضيا على مستوى 
فئــة الشــباب وان كان فــي 
الســابق قاصرا علــى لعبة 
الكرة الطائرة، حيث تشــهد 
جتمعات شبابية على مستوى 
احلــارات واملناطــق، كذلــك 
كانت األندية تزدهر في هذه 
اللعبــة عبر تنظيم بطوالت 
عدة أســهمت وبشــكل قوي 
النجوم  ومؤثر في اكتشاف 
في اللعبة وكانت تستمر هذه 
اللقاءات مــن بداية رمضان 
حتى يوم ١٩ منه حيث تتوقف 
النشــاطات وكانــت تشــهد 
حضــورا جماهيريــا غفيرا 

عبر منافسة شيقة.
وألن كرة القدم هي اللعبة 
الشــعبية األولى فقد أخذت 
نصيبهــا فــي هــذا اجلانب 
وان كانت متأخرة عن الكرة 
الطائــرة فبــدأت احلــارات 
بتنظيم مباريات على مستوى 
املناطق تشهد مشاركة العديد 
من فرق احلارات ومنها برزت 
مجموعة كبيــرة جدا، حيث 
تتواصل مبارياتها إلى ما قبل 

اإلعالن عن السحور.
ويذكــر الالعــب الدولــي 
السابق فهد املهلل أن بدايته 
وانطالقته كانت عبر الدورات 
الرمضانيــة وحتديدا عندما 
شــاركت في دورة رمضانية 
عــام ١٩88 وبرز فيها بشــكل 
الفت ومع ثانــي أيام الدورة 
وبعد املبــاراة خاطبني أحد 
الكشافني وطلب مني التسجيل 
في نادي الشباب بعد أن أجبته 
عن سؤاله األول عما إذا كنت 
قد سجلت في نادي بالنفي 
ومن إخالصي لفريق احلارة 
التي كنــت ألعب لها طلبت 
منه ان يكون ذلك بعد رمضان 

مع العلــم ان األندية تتوقف 
تدريباتها خالل شهر رمضان.
ويضيــف: »مــع شــغفي 
بكرة القدم لم يتم التفاوض 
معي ماديا وبالفعل شــاركت 
مع الفريق بداية ذلك املوسم 
كاحتياط إال أني بذلت جهدي 
حتى أصبحت العبا أساسيا 

في املوسم التالي«.
ويذكر فهد أن عددا كبيرا 
من العبي جيله كان اكتشافهم 
عبر الدورات الرمضانية منهم 

سالم سرور وفهد الكلثم وعواد 
العنزي وان كانوا يلعبون في 
فرق مختلفة في العاصمة إال 
أن الكشــافني في ذلك الوقت 
كان لهم دور كبير ومؤثر في 
استقطاب النجوم فيما اختفت 

هذه الظاهرة حاليا.
ومعــروف ان املهلــل من 
أفضــل الالعبــني الذين مروا 
على الكرة السعودية كما عرف 
بأنه »العب مزاجي« وفنان من 

طراز فريد.


