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منذ أن عرف الكويتيون لعبة كرة القدم عام 1930، اهتموا باللعب والبداية كانت في السكة والبراحة، وبداية األربعينيات تأسست أندية العروبة واخلليج واألهلي والقبلي وأندية اخرى. 

اجليل األول من الالعبني انضم الى تلك األندية حتى حلت في فبراير 1959 وبجهود الرياضيني املخضرمني أعادت الدولة فتح األندية احلالية منذ 1960. كان ضيفنا يعقوب علي بارون من أولئك الالعبني، كان 

يلعب في الشارع وفي املدرسة، ونادي الشعب وقد برز في اللعب فأخذه النادي العربي حيث كانت البداية والشهرة، وكان نصيبه ان استدعي مع مجموعة من الالعبني الى اجليش الكويتي، وبعد سنوات انتقل 

من العربي الى الساملية وكذلك لعب مع فريق اجلهراء عندما كان ضابطا في اللواء السادس، يقول انه لعب أول مباراة دولية ضد فريق التشيك ولعب ضد فريق البارجة ولعب مع الساملية ضد القادسية.

ايضا كان يلعب ألعاب قوى خاصة عندما كان طالبا في الصباح ومدرسة حولي، الكابنت يعقوب بارون يذكر لنا املباريات التي فاز بها فريق اجليش الكويتي على التشيك. ولعب خارج وداخل الكويت فكان 

فريق اجليش من الفرق الرياضية القوية وله مميزاته وكان مستوى الالعبني جيدا.. ماذا يقول ايضا الكابنت يعقوب بارون الذي تقاعد من اجليش برتبة مقدم؟.

يعقوب بارون:  لعبت أول مباراة دولية ضد الفريق التشيكي 
اعداد الكاتب والباحث في التراث والتاريخ ومقدم برامج في االذاعة والتلفزيون منصور الهاجري

مب����ارك فقال بلغ����وه باحلضور 
وبالفعل )رشدان( شارك معا في 
املباراة ضد الفريق العراقي.. بعد 
اللعب رج����ع الى الثانوية وأكمل 
الثانوية  دراس����ته وحصل على 
العامة والتحق باجليش كمرشح 
ضاب����ط وانضم الى الفريق وبعد 
اللواء  اقيمت عزمي����ة في  اللعب 
السادس على شرف الفريق العراقي 
وبحضور الضب����اط الكبار وبعد 
العشاء وخروج الضيوف الفريق 
املتقاعد محم����د عبدالعزيز البدر 
نادى عبدالرحمن الدولة وأعطاه 
شيكا بخمس����مائة دينار وقال له 
املبلغ عل����ى الالعبني  وزع ه����ذا 
ورئي����س األركان اعطاكم اجازة 
ملدة عشرين يوما راحة وصلني 
العصفور بسيارته الى ميدان حولي 
وكل واحد من الالعبني حصل على 
خمسة وأربعني دينارا كويتيا بعد 

تلك املباراة صرنا عسكريني.
بعض اإلخوان رفضوا التدريب 
العسكري ولكن بعد ذلك وافقوا 
وبدأوا التدريب بعدما حضر الفريق 
املتقاعد عبداهلل ف����راج وقال من 
الس����جن  التدريب يدخل  يرفض 
وخرج ال����ى مكتبه وبدأ التدريب 

ونحن مرشحون باملدرسة.

اللعب مع الفريق األردني

بعد فوزنا على فريق اجليش 
العراقي وبفت����رة مت االتفاق على 
اللعب مع الفريق األردني العسكري، 
الكويتي س����افر  وفريق اجليش 
الى االردن وكانت السفرة األولى 
للفريق واللعب باخلارج وكان ذلك 
ع����ام 1965 والطيارة نوع كاريبو 
والكاب����نت املرح����وم عبدالعزيز 
اخلطيب والصايغ وكانت طائرة 
نق����ل وكان مكاني ق����رب اجلناح 
والطرابلس����ي كان حارس املرمى 
وبعد ذل����ك ترفع الى رتبة رقيب 

عسكري ثالثة خيوط.
أقلع����ت الطائ����رة م����ن مطار 
الكوي����ت، وفي اللي����ل نزلنا في 
الس����عودية وبتنا  مدينة طريف 
تلك الليلة في املطار القدمي، نزلنا 
وركبنا الباصات وأذكر من الالعبني 
الذين كان����وا ميثلون الفريق هم: 
يعقوب بارون وعبدالرحمن الدولة 
وحسن ناصر وراشد مبارك وبدر 
القضيبي وسالم فرج وضاحي حمد 
وعثمان العصيمي وصالح الراشد 
وفهد الفقعان وحارس املرمى أحمد 

الطرابلسي.
من الطرائ����ف أقلعت الطائرة 
صباحا ومعنا عبداهلل العبدالغفور 
مديرا للفريق وعباس اش����كناني 
ووليد البورنو كان بالسابق يدرس 
تربية بدنية املهم اس����تقبلنا في 
املطار قائد اجليش االردني في ذلك 
الوقت نزلنا مطار عمان وس����كنا 
بالزرقا منطقة عس����كرية وبدأنا 
التمرين ملدة يومني واليوم الثالث 
لعبنا على ملعب الزرقا وامللعب 
رمل����ي لكن االمط����ار حولته الى 
طيني فزنا عليهم 2-1 وشاركت 
في اللعب جناح امين، احد االهداف 
كان )بلنتي( صوبه عبدالرحمن 
الدولة.. كيف دخل الهدف األردني 
مرمانا كاآلتي:)سكربها( فهد الفقعان 
)بالغلط( ودخلت الكرة على حارس 
املرمى احمد الطرابلس����ي، احلمد 
هلل فزنا عليهم 2-1 ورجعنا الى 
الكويت واستقبلنا املرحوم الشيخ 
مبارك عبداهلل اجلابر رئيس االركان 
ومجموعة الضباط وحصلنا على 
كأس رمزي وهنا حصلنا على رتبة 

مرشحني.

اللعب مع سورية

الكويتي مع  لع����ب اجلي����ش 
الفريق السوري وطعموا الفريق 
بالالعبني املدنيني مثل بدر بو عباس 
ولكن ما كنت العب وكانت رتبتي 
مالزم اول وكنت ضابط الرياضة 
في اللواء السادس لذلك لم اشارك 

في اللعب.
ايضا لعبنا مع البحرين اندية 
رياضي����ة في تل����ك االثناء بعض 
الضباط توزع����وا كمدربني داخل 
ألوية اجلي����ش فكنا ندرب فريق 
القدم داخل اللواء، مثال حسن ناصر 
لواء اخلامس عشر العصفور اللواء 
اخلامس والثالثني وبعد ذلك دخل 
مرزوق سعيد وابراهيم اخلشرم 

عسكريني.
الس����يف لعب  راش����د مبارك 
معنا اول لعبة م����ع العراق وهو 
طال����ب بالثانوية وكذلك ش����ارك 
في مباراة )عمان( االردن وحاليا 
مختار السرة واذكر صالح زكريا 
لعب مع فريق اجليش وكان يلعب 
مع الكلية الصناعية لكن لم يكمل 
االس����تمرار باجليش، استمررت 
بالعمل كضاب����ط رياضي مدرب 

مس����توى واحد ومت االتفاق على 
جميع الالعب����ني كل واحد يصير 
وكيل ضابط واجتمع عبداهلل فراج 
الغامن مع الالعبني وأخبرنا بالقرار 
املهم حصلت على رتبة مرش����ح 
العب كرة، املهم مت التسجيل وهنا 
قمنا بإضراب لعدم موافقتنا على 
التدريب العس����كري، ولكن متت 
التدريب ملدة  املوافقة وباش����رنا 
ثالث ش����هور في مدرسة اجليش 
وملدة ثالث ساعات يوميا بعد ذلك 
نذهب الى التدريب الرياضي، ملاذا 
حولونا الى عسكريني وما السبب 

أقول اآلتي:
عندما كنا مدنيني بفريق كرة 
القدم ف����ي اجليش الكويتي أقمنا 
القدم للجيش  مباراة مع فري����ق 
العراقي وكانت املباراة في الكويت 
وكان العراق يريد إعادة العالقات 
مع الكويت فكانت املبادرة بإقامة 
مباراة بني فريقي اجليش سافرنا 
إلى بغداد وذلك بعد مقتل عبدالكرمي 

قاسم.
فريق العراق قوي وبنفس يوم 
املباراة اجتمع معنا املرحوم الشيخ 
مبارك عبداهلل اجلابر رئيس األركان 
ومحمد البدر وعبداهلل فراج الغامن، 
وكان����ت روحن����ا املعنوية عالية 
واللياقة البدنية في قمتها ذهبنا الى 
ملعب ثانوية الشويخ وكلنا حماس 
ومستعدون للقاء الفريق العراقي، 
بدأت املباراة، بعد خمسة عشر يوما 
أقمنا معسكراً في اجليوان وكان 
املدرب الوحش.. بدأت املوسيقى 
بالعزف ودخل الفريقان الى امللعب 
وكانت مالب����س الفريق الكويتي 
اللون األسود وخطا ابيض وفاز 
الفريق الكويتي على الفريق العراقي 
5-0 واحلكم االستاذ يوسف عبيد 
وهو من احلكام اجليدين أحضره 
ابراهيم بن حيدر وهو وكيل ضابط 

بأمر من رئيس األركان.
في تلك اللحظ����ة عبدالرحمن 
الدولة قال لرئيس األركان املرحوم 
الش����يخ مبارك عبداهلل اجلابر يا 
طويل العم����ر عندنا العب طالب 
في ثانوية الش����ويخ ويلعب مع 
فريق النادي العربي اسمه راشد 

5 � بدر القضيبي.
6 � جاسم حيدر.

7 � محمد إبراهيم.
8 � ضاحي حمد.

9 � يعقوب بارون.
10 � سالم فرج.

البداية لعبنا ضد فريق البارجة، 
وكان يدربنا حس����ن ناصر ومن 
ضمن فريق الكرة وهو أقدم واحد، 
تنقل بالباص من اللواء السادس 
الى األحمدي ويسبقنا الى امللعب 
فرقة موسيقى اجليش وكنا نلعب 
عل����ى ملعب األحمدي وكانت أول 
مباراة لفري����ق اجليش مع فريق 
البارج����ة وأيضا ثان����ي لعبة مع 
فريق الش����رطة بذلك الوقت كنت 
ألعب بالعربي وكان محمد احلمد 
معهم وقد فزنا على الشرطة 1-2 

لصالح اجليش.

نادي العربي ونادي السالمية

كنت ألعب م����ع فريق النادي 
العربي وبعد ذلك انتقلت إلى فريق 
اجليش وهو أول فريق تأس����س 
وكنا مجموعة العبني من األندية، 
وكم����ا ذكرت التحقت بعمل مدني 
انتقلت  ولكنه رياضي عام 1964 
الى نادي الساملية بداية تأسيسه، 

ولعبت معهم.
وأذكر ان احل����كام من االحتاد 
وهم: يوسف العبيد وأحمد مهنا 
وفتحي بوطربوش، وكنت ألعب 
بالعربي وانتقلت الى الساملية ولكن 
كنت مستمرا باجليش ألنها وظيفة 
ولك����ن كنا مدنيني في ذلك الوقت 

برزت كالعب كرة قدم.

العسكرية في حياتي

بعد س����نوات ص����در قرار من 
رئاس����ة األركان وكان يوم����ذاك 
الش����يخ مبارك عب����داهلل اجلابر 
رئيس األركان والش����يخ صالح 
احملمد نائب الرئيس، القرار نص 
الالعبني باجليش  على أن جميع 
الفريق  الى عسكريني،  يتحولون 
محمد البدر وعبداجلليل اسماعيل 
كانا ضابطان في اجليش قاال البد 
ان اجلميع يحملون رتبة واحدة 

الصديق قويا ويلعب معهم راشد 
مبارك وخالد احلربان وسليمان 
األشوك وعبدالكرمي عبدالرضا لكن 
كنا نتفوق عليهم، أقول للتاريخ 
واحلقيقة ان املدارس أعطت لألندية 
العبني متميزين لهم القدرة ولوال 
املدارس ما كان����ت األندية عندها 

العبني 
بقيت باملدرسة حتى أكملت سنة 
ثالثة متوس����طة وتركت الدراسة 
وكنت ألعب في حولي وبالفريج 
لكن بروزي وظهوري كالعب من 
مدرس����ة حولي املتوسطة، وقلت 
خلالي ال أستطيع أن أكمل الدراسة 
فقال أعرف قلبك مع رياضة كرة 

القدم.

أول عمل

تركت الدراسة وخالي سجلني 
موظفا في مطار الكويت كاتبا مع 
بداية افتتاح املطار واالنتقال من 
املطار القدمي، وكان بيتنا في ميدان 
حولي ورجع����ت من الدوام وبعد 
الظهر حضر عندنا للبيت العصفور 
ومعه جاسم حيدر أبلغاني وقاال: 
كونا فريقا ف����ي اجليش واتصل 
فينا الفريق املتقاعد عبداهلل فراج 
الغامن وطلب منا العبا فقلنا عندنا 
يعقوب بارون يلعب جناح شمال 
وهو من الالعب����ني في املطار، ان 
سعد سلطان السالم سجلني لكن 
لم أباشر العمل على طول رجعت 
الى البي����ت فحصل ان العصفور 
حضر عندي وقلت لهم مسجل في 
املطار املهم حضروا اليوم الثاني 
وذهبت معهم الى اجليش وقابلني 

عبداهلل فراج.
وس����جلت في اجليش موظفا 
مدنيا وشغلنا فقط فريق كرة القدم 
في اجليش جمي����ع أفراد الفريق 
مدنيني وعملي في الكتائب وعملنا 
الكرة والس����باحة والظهر ينتهي 
الدوام، وذلك عام 1962 وأس����ماء 

الفريق وهم أول فريق للجيش:
1 � عبدالرحمن الدولة.
2 � عثمان العصيمي.

3 � صالح الراشد.
4 � فهد الفقعان.

ول����دت في حي الش����رق عند 
ابودوارة فيما بعد السنوات األخيرة 
عرفت املنطقة مبنطقة البركة عند 
بي����ت مال رضا وخاجة وحس����ني 
دشتي بالقرب من مسجد شعبان 
وبيت جدي في البراحة وعند دكان 
قدمي وكان الرجال الكبار يجتمعون 
عنده يسمعون األخبار واألغاني 
ألنه ميلك رادو كبير احلجم صباح 
كل يوم واذكر احلاج عبداهلل عنبر 
الذي كان يلعب مع نادي اخلليج 
وبيتهم في السكة أذكره كان يركب 
دراجة ويذه����ب الى النادي، وفي 
أحد األيام سمعته يقول يا بوعلي 
اذا لم أرجع الى البيت قول خلالي 
سلطان يروح الى املستشفى أو الى 
املقبرة ال يتعب نفسه يدور علّي، 
كان يلعب كرة القدم حافي القدمني 
وبخشونة � وايضا كثير من البيوت 
مثل بيت حسني كمال، رحمه اهلل، 
وايضا نادي العروبة وبيت حسن 

اخلباز وفريج العوضية خلفنا.
تعلمت الكرة من أولئك الكبار 
وكان وال����دي، رحم����ه اهلل، من 

املتفرجني فكنت أذهب معه.
وكنت ألعب بالفريج مع الصغار 

بكرة قدمية »أم يسر«.

التعليم والدراسة

أول مدرسة التحقت بها مدرسة 
النجاح املوجودة في املطبة � وكان 
الناظر فلس����طينيا واذكر دسمان 
بخيت من العبي كرة الس����لة في 
النجاح والشايع وعبداهلل دمخي 
وسودان العنزي وكنت اذهب مع 
الفريق بالباص الى مدرسة املثنى 
ألعب بالفصل  لتشجيعهم، كنت 

مع الطالب.
أكملت 3 س����نوات فيها وكنت 
أحمل كتبي بيدي ثم انتقلت الى 
مدرسة الصباح املوجودة في شارع 
أحمد اجلابر وكنت اذهب مش����يا 
م����ع أبناء الفريج في الش����تاء اذا 
نزل املطر الشوارع طني فاألحذية 
كلها تصير وسخة ولون احلذاء 

)أدعم( بني.
في مدرسة الصباح كان يتعلم 
فيها الشيخ منصور األحمد والشيخ 
مش����عل األحمد والش����يخ مبارك 
جابر األحمد والشيخ سالم جابر 
االحمد وكان جوهر السائق اخلاص 
يوصلهم الى املدرسة ويعيدهم الى 
البيت وكان بيتنا عند البركة وكانوا 
يدعونني ألذهب معهم بالسيارة.

الشهيد الشيخ فهد األحمد كان 
في املتنبي والشيخ راشد احلمود 

كان في الصديق.
وكان معنا في الصباح مرزوق 
سعيد واملرحوم سلمان األشوك 
ومجيد قاس����م املعروف بعوعو، 
وفي يوم ما قال لي سلمان األشوك 
ال تخ����رج العصر نري����د تكوين 
فريق ك����رة، لعبت بالفريج وبعد 
الى مدرس����ة حولي  انتقلت  ذلك 
انتش����رت  املتوس����طة ويومه����ا 
واشتهرت، وحصلت على شهرة 
كبي����رة وتعلمت ف����ي حولي ألن 
الوال����د بنى بيتا في ميدان حولي 
وسكنا فيه فكنت أذهب من ميدان 
حولي الى مدرسة حولي املتوسطة، 
ولعب معنا فيها عبداهلل العصفور 
وعبداهلل تقي اش����كناني وجاسم 
اشكناني وحسن كرم وعثمان الفهد 
وسلطان مفتاح وكان يلعب جناحا 
أمين وجاسم وعبدالرضا حيدر مع 
اني العب ومشغول بالرياضة اال 
اني مستمر في الدراسة ومستواي 
العلمي متوسط واذكر اني حصلت 
على دائرتني باللون األحمر يعني 
رس����بت مبادتني، واستمررت في 

اللعب.

مباراة المتنبي مع حولي

شاركت في املباراة بني حولي 
املتنبي على  املتوسطة ومدرسة 
ملعب ثانوية الشويخ وكان ناظر 
حولي مصري����ا وكان يلعب معنا 
في حولي صقر عبداهلل ومشاري 
العمر وكذلك محمد ابراهيم ومحمد 
يوسف وجعفر هؤالء العبو مدرسة 
حولي املتوسطة وحارس املرمى 
جاسم حيدر، وكنت ألعب جناح 
شمال وسلطان مفتاح ميني وكنت 
سريعا جدا وضعيفا وهذا ساعدني 

على اللعب.
املتنبي متوفق����ني بالكأس أما 
حول����ي فبال����دوري، دائما فريق 
مدرس����ة املتنب����ي يتفوقون على 
مدرسة حولي كيف؟ عبدالرحمن 
الدولة كان يلعب سلة وكرة قدم 
وفريق املتنبي علي السبتي ومحمد 

اخلطيب.
كان عبدالرحم����ن الدول����ة له 
نصيب األسد باألهداف على مدرسة 
حولي بالنسبة للكأس وهو خروج 
املغل����وب وال����دوري، كان فريق 

)هاني عبداهلل( يعقوب علي بارون 

يعقوب علي بارون مع الزميل منصور الهاجري

دورة الروضان - فهد املاجد دمامة ويعقوب بارون

دورة الروضان - حسني غامن ويعقوب بارون واحلكم علي محمود 
وفهد املاجد دمامة

كأس األمير - بدر أدريع وعلي منصور ويعقوب بارون وجمال 
الكاظمي ومشجع العربي موسى بلوشي بوخميس وإسماعيل الشطي

كان جدي عنده 
دكان بقالة وعنده »رادو« 
يجتمع عنده كبار السن 

لسماع األخبار

األندية الشعبية
اذكر ان الكشافني من االندية كانوا يحضرون مباريات 

املدارس لكي يختاروا الالعب املمتاز للنادي اذكر منهم عبداهلل 
الشمالن وفهد الشايع عندما نلعب في ميدان حولي فريق 

الشعب اذكر منهم يحضر عندنا مساعد مدوه يشاهد املباراة 
حتى يختار فتم اختيار العصفور وكان فريقنا قوي.

اذكر في مساء احد االيام كان ساعد مدوه واقف وناداني قال 
يعقوب تعال وكان يريد ان يأخذني الى نادي الكويت.

كنت في الوقت نفسه العب مع فريق املدرسة ونادي الشعب 
في ميدان حولي.

وكان رئيسنا الفخري في نادي الشعب املرحوم احمد بهمن 
وكان يلعب معنا ابراهيم اخلشرم، كان الفريق قوي وكان 
الوالد يحضر للعب كمشجع وكنت العب بالفرق الشعبية 

بالفريج والعب ايضا في مدرسة حولي، بعض االخوة توزعوا، 
فريق الندوة وكان يرأسه احمد الرومي وكان يلعب فيه 

محمد الدمامة وحسن ناصر واخلطيب الذي حتول الى النادي 
العربي، ويلعب للنادي محمد الدمامة وعلي ناصر.

وبعد ذلك مت عمل دورة رياضية في نادي العمال في الدسمة 
وبدأت الفرق الشعبية اللعب على ارض هذا النادي هذا من 

االندية التي تكونت باملنطقة وخاصة شرق.

كانت املدارس 
تعطي األندية العبني 

ممتازين في جميع 
االلعاب 
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لعبت للنادي

 العربي ونادي الساملية 
عام 1964 ونادي اجلهراء 

عندما كنت في اللواء 
السادس

أول مباراة 
لفريق اجليش مع فريق 

البارجة على مالعب األحمدي 
وفزنا عليهم وثاني مباراة ضد 

فريق الشرطة

عبداهلل عنبر 
العب اخلليج قال »يا بوعلي 
إذا لم أرجع إلى البيت قول 

خلالي يبحث عني في املقبرة 
أو املستشفى«

العربي ونحن نأكل الكيك، وسافر 
الفريق التشيكي وبعد شهر حضر 
برهي مدربا للنادي العربي وهو 
اول م����درب اجنبي للعربي، وفي 
ذلك الوقت الالعبون حبيب امليل، 
الدولة، حسن ناصر  عبدالرحمن 
رش����دان، جميعهم خبرة وعنده 
حس����ن التصرف، ثم سافر ومن 
بعده حضر مدرب أجنبي، وأول 
لعبة دولية لعبتها مع العربي ضد 
التشيك، وصالح عبداهلل لعب معي 

أما مرزوق سعيد فهو بعدي.
وبعد التقاعد من اجليش صرت 
عضوا في النادي العربي، ودخلت 
دورة مدربني ومعي محمد السدرة 
والطرابلسي والعسعوسي وانتهى 
فريق الشعب وانتهيت من اللعب 
وذهبت الى بي����ان فريق عبداهلل 
غري����ب وخالوه وكن����ا نلعب في 
الساحة بجانب احملول لفترة طويلة 

وملدة ثالثة ايام في االسبوع.
ودورة ش����هر رمضان أسسها 
عبداهلل غريب وخالوه وكان يلعب 
بالتعاون واملقر بالشرق وجميع 
الفرق الصغيرة يؤسسها خالوه 
محمد سبتي غازي العسعوسي.

وإذا لع����ب فري����ق اجلزي����رة 
والعروبة على امللعب القبلي أذهب 
مع الوالد، واذكر عيد محارب عنده 
سيارة لوري يقف عند نادي اخلليج 
وينقل املتفرجني ونذهب للمشاهدة. 
وأذكر محمد الدالوي حصل على 
شهرة كبيرة وكان يلعب بالعروبة 
ويقول ان عبدالهادي اعطاه طاقة 
قماش مالبس رجالي، والش����يخ 
مشعل االحمد من مشجعي العروبة. 
محمد الدالوي واسمه محمد جاسم 
القطان، هذا الالعب كان يرفع الكرة 
حملمد الصومالي وناصر بهبهاني 
وهم يشوتون الكرة وهذا الكالم من 
الدالوي حيث يقول ان الشيخ مشعل 
قال له خذ هاتني الروبيتني مكافأة 
لك لها وراحت االيام وذهبت الى 
صالة دسمان لتقدمي واجب العزاء 
وكان الشيخ مشعل األحمد جالسا 
وكان الدالوي جالسا وخرجنا من 
الصالة والتقينا مع الشيخ مشعل 
وقال للدالوي عندك الروبيتني؟ قال 

الشيخ السوري وكان مدربا جيدا 
واحلكم محم����د كنج وكنت قادما 
من احلج وضابطا باجليش وبعد 
ذلك تركت فريق النساء ورجعت 
الى فري����ق 19 بالعربي وبعد ذلك 
انسحب فريق النساء في اجلهراء 
وكان ي����درب فريق اجلهراء احمد 
مطوطح وكان يعمل وكيال عندي 
باجليش وبع����د ذلك امتنع احمد 

عن تدريبهم.
بذلك كان يسمح ملن تلعب السلة 

ان تلعب الطائرة.

ألعاب القوى

كان م����رزوق وغازي يلعبون 
ألعاب قوى ولعبت ايضا في ألعاب 
القوى ومعي العسعوسي وخلف 
ادريس وغازي غامن وصالح عبداهلل 
الكندري  وحميد املؤمن وخال����د 
ومحم����ود غل����وم وكان يع����رف 

بالكركمي وعبدالعزيز احلمر.
مم����ا أذكر عندم����ا كنت ألعب 
الق����دم أول لعبة دولية ش����اركت 
فيها بثانوية الشويخ ضد فريق 
التشيك.. وكان يدربهم برهي وكنت 
أصغر العب، الفريق التشيكي فاز 
على الكويت 7 � 1 وكان مدرب فريق 
الكويت مصري اس����مه حس����ني 

وصادف ان احلجي يناديني 
كنت خارجا من بيت جدي بعد 
الغداء فقال املدرب يريدك، واملدرب 
قال البس مالبسك وقلت البو جبرة 
خذ الالعبني وروح ثانوية الشويخ 
كلهم العربي وأخذنا محمد الشراح 
معنا من القادسية، دخلنا امللعب 
ولعبت »وجن شمال« ضد الفريق 
التشيكي، كنت صغيرا وضعيفا 
وحارس املرمى خلف ادريس وفازوا 
علينا 4-1 وهو حارس العربي بعد 
منصور املنصور ولعب باملتنبي 
وبعد ذلك فيصل عيسى مطر وقبله 

حسني شعراوي.
الش����يخ عبداهلل  واملرح����وم 
اجلابر اقام حفل شاي على شرف 
الفريق التشيكي في قصره ببنيد 
القار، وموسى راشد رجل يستحق 
الذكر.. جلس بجانب برهي حكم 
التشيك وأقنعه بأن يدرب الفريق 

كان معي، أخ����ذوا مني صورتني 
وأعطوني البطاقة وكان ذلك عام 
1963 التحق����ت بالعربي املوس����م 
الرياضي 1964 � 1965 انتقلت الى 
الساملية ملوسم رياضي واحد وبعد 
الساملية حضر عندي املرحوم جاسم 
العيسى رئيس نادي خيطان، قال 
جاسم نريدك لنادي خيطان فقلت 
له أنا ضابط في اللواء الس����ادس 
وال أس����تطيع احلضور للتدريب 
معكم، وكان نادي الشهداء )اجلهراء 
حاليا( املدرب عندهم فاروق التركي 
ومعهم يعقوب الشطي وخضير 
البلوش����ي أخ����و ح����ارس مرمى 
الفحيحيل عبدالرس����ول. وأخو 
سيف عباس وقال فاروق التركي 
نريد يعقوب بارون فذهبت له ألني 
باللواء الس����ادس قريب من نادي 
اجلهراء )الشهداء سابقا(، وكنت 
أتغدى باملعسكر وأذهب الى نادي 

اجلهراء.
وامللعب قريب مني وملدة عام 
كامل لعبت معهم، ورئيس النادي 
العيار ومعهم العساكر إداريا وكان 
بالدفاع، كان نادي كاظمة على أمل 
ان يصعد الدرجة األولى، نحن في 
اجلهراء منعناهم، صادف ان نادي 
الشهداء لعب ضدهم كاظمة وكنت 
من ضمن فريق الشهداء لعبنا معهم 
وفزنا عليه����م وكاظمة لم يصعد 

للدرجة األولى.
الى مبنى  الفريق أخذنا  مدير 
املالية بشارع فهد السالم وعشانا.. 
أخرنا نادي خيطان ونادي كاظمة، 
وبعد ع����ام رجعت ال����ى العربي 
كمشرف وليس كالعب ومشرف 
على كرة القدم 19 سنة ومعهم ولد 
حسن درويش وولد أحمد الصالح 
واملسباح وأوالد آرتي واملدرب جون 
ومساعد املدرب علي جنف وبعد 
ذلك طلبني املرحوم موسى راشد 
وأعطاني اإلش����راف على السلة، 
وكان اإلشراف على فرقة النساء 
لفريق السلة وكان عدد الفرق 4 
فرق السلة للنساء: نادي اجلهراء 
� نادي العربي � نادي الفحيحيل � 

نادي القادسية.
وكذلك فريق الطائرة، وكان معي 

لفريق اللواء السادس، كذلك كان 
عندي سلة وطائرة وكان يوسف 
الس����ليم يدرب السلة وهو مدني 
والطائرة يدربهم صالح الراش����د 
وهو ضابط عسكري وكان يلعب 
بالقادسية سابقا ألعاب القوى، كان 
يدربهم زكريا ش����هاب خال احمد 

الطرابلسي، وكان وكيل اول.
دوري اجليش بني فرق االلوية 
وكنت احصل على البطوالت الني 
كنت العب العاب قوى، دوري وكأس 
وااللعاب متكاملة في االلوية ولعب 
الطاولة، واحيانا نفرزهم وميثلون 
اجليش مع االندية ويفوزون على 

االندية.
بعد ذل����ك نقل املعس����كر الى 
اجلهراء بجانب املغاوير بطريق 
كاظمة اللواء بالكامل نقل واملباريات 
النهائية بني فرق االلوية يحضرها 

رئيس االركان وضباط االلوية.

بداية العمل العسكري

بدأت العمل بالعسكرية منذ عام 
1964 كعسكري وقبلها كنت مدنيا 
منذ عام 1962 واستمررت بالعمل 
العس����كري كالعب ومدرب فرق 
رياضية حتى عام 1984 وادركت 
احداث الصامتة وكنا مستعدين 
واملعسكر اخلامس والثالثون خرج 
الى احلدود بجميع اآلليات واذكر 
كتيبة العاشرة كان يشرف عليها 
ضابط.. وكنت احيانا انقل البريد، 

يوميا هناك ضابط ينقل البريد.
وفي عام 1967 حرب االيام الستة 
مت اختي����اري ان اكون من ضمن 
اللواء املشارك وقد اختارني املرحوم 
خالد اجليران للمشاركة وكنت من 
الدفعة الثانية للذهاب ولكن احلرب 
بدأت وسمعت االخبار ولم اذهب الن 
ايضا خالد اجليران قال ال تذهب 
السبب انه كان عندي بناء بيتي 
اجلديد لذل����ك خالد اجليران اهلل 
يرحمه ق����ال ال تذهب واكمل بناء 
بيتك، وس����الم مرجان ذهب بدال 
من����ي ولكن لم يصاب ورجع بعد 
املعركة واستشهد خالد اجليران 
على ارض مصر واستشهدت ايضا 

مجموعة من الضباط.

أحداث رياضية

بداية عندما انتقلت الى نادي 
الساملية من النادي العربي عام 1966 
لعبنا ضد نادي القادسية وفازوا 
علينا 2-1 الس����املية × القادسية، 
الهدف من )بلنت����ي( وكنا نلعب 
على ملعب نادي القادسية، وفهد 
عبدالك����رمي املش����جع القدير كان 
الطويل  يصرخ ويشجع حسني 
كان )الين مان( على اخلط واحلكم 
فتحي بوطربوش، انا دفعت حسني 
ولم اضربه ولكن����ه دفعني بيده 
سارت املباراة الن احلكم ما شاف 
السبب انه ليس بلنتي لكن حسني 
الطوي����ل رفع الراية هذا بس����بب 
تهجم����ي عليه ودفع����ه عبداهلل 
القطامي وضع رجله امام املسعود 

وكان في موقع التسلل.
الذي ضرب كرة البلنتي محمد 

الشراح أو محمد املسعود
الهدف األول لنادي الساملية من 
ناصر اجلاس����ر بعد اللعب رحت 
حلسني الطويل وقلت له يا أستاذ 
هذه اول لعبة ألعبها مع الساملية 
وسامحني، فقال ال تخاف انتهى.

االلتحاق بالنادي العربي

عندما كنت في مدرسة حولي 
كنت ألعب بفريق كرة القدم وأيضا 
كنت ألعب مع فريق الشعب وبعد 
افتتاح األندية اجلديدة انضممت 
الى النادي العربي والذي يتكون 
من اخللي����ج والعروب����ة تعاون 
النادي األهلي ادخلوا  واجلنوبي 
الشرطة والكلية الصناعية وثانوية 
الشويخ للدوري وكنت ألعب مع 
العربي بداية اللعب وشاركت في 

الدوري.
وسبب دخولي للعربي ان حضر 
الوالد وقال ان عبداهلل الشمالن يريد 
الفترة  حضورك ومقابلته، بتلك 

كنت أتدرب بنادي الشعب.
انتهينا من اللعب واذا مساعد 
مدوه واق����ف ينتظرن����ي وعنده 
سيارة أوبل صفراء اللون وكلمني 
باملوضوع ايضا كان علي بوعركي 
واقف بسيارته املرسيدس وركبت 
معه وذهبت ال����ى البيت وغيرت 
النادي  الى  مالبسي وذهبت معه 

العربي.
وتبعني العصفور، كان املرحوم 
بالقادس����ية  خليف احلمر يلعب 
وكانوا يريدون ان ألعب معهم بدال 
منه جناح، وصلت النادي العربي 
وكان املرحوم خالد املضف واقفا 
واستقبلني مع املجموعة بالنادي 
البرغش  وبوقم����از وعبدالعزيز 

نعم احتفظت بهما الى اآلن، وقال 
هات الروبيتني واعطيك خمسمائة 
دينار بدال منهما، فقال الدالوي هذه 

ذكرى للحياة.

حوادث وطرائف

اتذكر مباراة العروبة ضد األهلي 
وذهبت مع الوالد وأحد املواطنني 
تشاجر مع علي مسعد من العروبة 
وضربه بحديدة على رأسه وتدخل 
الكبار وانهوا اخلالف وذهب الكبار 

للعروبة وصاحلوا االثنني.
أما بالنسبة للعبي فلم احصل 
على كرت اصفر واحمر، وأما أوالدي 
فهم أنور كان سباحا وتوقف، وعلي 
كان يلع����ب العاب قوى في نادي 
الساملية مائة متر حواجز ولم يكمل 
وذهب الى الشرطة وصار رقيب اول 
وبعد ذلك تخصص ضابط حقوق 
وحاليا ضابط اختصاص، وخالد 
كان رقيبا بالبحرية وتقاعد طبيا 
وملدة ثمانية شهور للعالج واحلمد 
هلل وفق����ه اهلل وجن����ح بالعالج، 
وحسني وابن عمته توفيا بحادث 

سيارة،
أربع  وابنتي توفيت وعمرها 
وعش����رون س����نة مبرض الدم... 
واألجاويد ما قصروا في مساعدتي، 
واالم كان����ت تبك����ي وتوفيت في 

لندن.
العالج ف����ي الكويت كان خطأ 
وهناك شخصوا مرضها، واحلمد 
هلل رب العاملني، واهلل يعز الكويت 

ويحفظها ويحفظ حكامها.
تدهور الرياضة

سببها ان كل واحد يريد ان يبرز 
وال تعاون عند بعض االداريني في 
بعض االندية، كان النادي العربي 
تاج االندية واليوم تشوف احلال 
اتذكر ان يعق����وب حياتي صحح 
نادي القادسية بالقوانني اهلل يشفيه 
وخضير املشعان عندما يدعيهم 
النادي العربي وبوجود موس����ى 
راشد كل شيء يصير متام التمام 
كنا نطلق عليه جمال عبدالناصر 
ألنه حكيم الن����ادي رجل قانوني 
يعرف كل صغيرة وكبيرة، اذكر 
حادثة ان جمهور النادي العربي 
توقف مبخف����ر اجلابرية قادمني 
من اجلهراء، اتصلوا في موس����ى 
راش����د واخبروه باحلادث، اتصل 
باملخفر وقال انا موسى راشد امني 
سر النادي العربي، وقال للضابط 
اريد اطالق سراحهم وان يصلوا 
للنادي حاال، وبعد حلظات وصلوا، 
اقول امني س����ر نادي بعد موسى 
راش����د باالندية م����ا يصير، ومن 
بعده عبداحملس����ن الفارس ونعم 
الرجل الرياضي قدم الكثير لناديه 

والرياضة.

من القوة إلى الضعف

من القوة اتخاذ القرار من دون 
تردد، والضعف التردد في اتخاذ 

القرار.
االدارة القوي����ة لها دور كبير 
في تقدم الن����ادي، رئيس النادي 
ايض����ا ال يجب عليه اتخاذ القرار 
الفردي الرجوع الى مجلس االدارة 
هو وح����دة قوية للنادي الرئيس 
عليه االختيار من القوائم بدال من 

الزعل واملشاجرات.
الناخب عليه االختيار الصالح 
للن����ادي، نادي الكوي����ت عندهم 
االختيار االصلح فاالصلح فلذلك 
ما عندهم خالف����ات، ايضا نادي 
كاظمة ماسكني انفسهم فلهم القوة 
ويتخذون احل����ذر بعض االندية 
مثل ما يقول املثل: ضرطة بسوق 

الصفافير ضايعة.
اخلراب ان الالعب يريد مكافأة 
بعض االندية م����ا تعطي املكافأة 
الالعب ويضعف  املجزية فيزعل 
اللعب وحتصل مشاجرات، عندك 
فلوس اكرم الالعب، بعض الالعبني 
يصاب����ون بالغرور وه����ذا ايضا 
يضعف ويؤدي الى التأخير البعض 

عطني العب وهكذا.
الالعب الكويتي السابق مخلص 
للنادي وللعب اكثر من اآلن، الالعب 
سابقا يلعب من اجل اللعب والنادي، 
اذكر الالعب يحرص على حضور 

التدريب استعدادا للمباريات.
ن����ادي الكويت ن����ادي ممتاز 
واالداريني هاديني في االش����راف 

على النادي.
آخر جيل ممتاز الذي فيه جاسم 
يعقوب واجليل الذي بعده الذي فيه 
الهويدي وبشار لكن ايضا مشكلة 
حصلت بني الهويدي ونادي الساملية 
والهويدي لعب مع الهالل السعودي 
وكانت له مشكلة مع احد املسؤولني، 
اؤيد التف����رغ الالعب الكويتي اذا 
كان فيه جنوم في االندية، ويطلب 
احلضور كموظف تبادل الالعب بني 

دول مجلس التعاون. محمد املسند ويعقوب بارون ويوسف عرب ومرزوق سعيد وأحمد خلف وعبدالعزيز املطوع

كأس ولي العهد - جمال الكاظمي وعبدالرحمن الدولة ويعقوب بارون

املقدم يعقوب بارون

عبداهلل السالم وعبدالرضا أسير وخالد العصفور وعبداهلل القطامي 
وعلي جمعة ومحمد بوف ومن اجللوس يعقوب بارون ومحمد جاسم 

وحسني يوسف )حارس املرمى( وبدر الغضبان وجمعة علي حيدر جمو

يعقوب بارون ومحمد املسند وعبدالرحمن الدولة وخالد احلربان

التحقت مبدرسة النجاح 
وبعد ذلك مبدرسة حولي 

وبرزت في لعب الكرة 
من حولي

إغالق األندية الرياضية
بعد محاضرة القاها احمد سعيد الذي حضر من القاهرة 

وبحضور مجموعة من القوميني على ملعب ثانوية الشويخ 
كنت حاضرا تلك الندوة وقد ذهبت على الدراجة مع االصدقاء، 
واملهرجان واحملاضرة في ملعب كرة القدم في ثانوية الشويخ 

بعد فترة شاهدت اجلماهير وحضرت الشرطة املشاجرة 
معي، يعقوب بهزاد بعد ذلك صار بالداخلية حتى املساء، 

وبعد اسبوع مت اغالق االندية الرياضية والثقافية وبقينا في 
الكويت من دون اندية رياضية بتلك الفترة اشتدت الرياضة 

باالحياء فتكونت فريق وجتمعات رياضية والتحقت بأحد 
الفرق الرياضية، ذهبت صباح اليوم الثاني الى نادي العروبة 

واال النادي مت اغالقه وكان شجار بني ابناء ورجال النادي 
مع الشرطة، وكان يومئذ رئيس نادي العروبة عبداحلميد 
العوضي، وكان نا دي العروبة بالسكة التي يقع فيها بيت 

جدي حاليا مبنى شؤون القصر خلفه، وكنت جالسا بفريج 
البلوش مع الوالد واصدقائه وكان رئيس نادي اخلليج الشيخ 
حمود االندية بذلك الوقت هي اخلليج ونادي العروبة ونادي 
اجلزيرة ونادي التعاون واجلنوبي والنادي القبلي والنادي 

االهلي ونادي التعاون كان رئيسهم منصور مقامس، وايضا 
فريق االستقالل وفريق بهجة وفيه عبداهلل بشارة ويوسف 

الشاهني اذكر عبداهلل بشارة كان عنده دراجة، وكان يلعب 
جناح شمال، واخلليج يلعب معهم املرحوم فيصل مطر 

وعبداحلميد مطر وموسى راشد وابراهيم سمارة وبعده 
فاروق التركي وفوزي جالل، اما العروبة فقد احضروا خليل 

السوداني ومحمد والصومالي وموسى يلعبون مع العروبة 
وفؤاد االشقر كان يلعب بالعروبة وهو فلسطيني وشاهني كان 
يلعب باالهلي وسمسم ايضا باالهلي وابراهيم املواش اذكر انه 

كان يربط منديل على رأسه وكنت اذهب مع الوالد الى امللعب 
الشرقي وكان من املشجعني، وكان يطلقون علي القلص واذكر 

الالعبني.

وانضممت إلى فريق اجليش مدنياً وتقاعدت عسكرياً 

أخبرني والدي بأن 
عبداهلل الشمالن يريد 

مقابلتي فالتحقت 
بالنادي العربي




