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رمضـانية

أسطورة

ناصر العنزي

أطلــق على وليد البريكي جنم الســاملية 
الســابق لقب »الفنان« وهو لقب يســتحقه 
فعــا بعدما أتقن فن الكــرة وكان واحدا من 
أهم صانعي األلعاب في ماعبنا، وساهم في 
إحــراز البطوالت لفريقه الســاملية، وعاصر 
جيلني من جنوم الكرة بناديه، وبدأ شابا مع 
جيل محبوب جمعــة وأحمد املكيمي ونبيل 
ليلي وخالد عبدالرضا واحمد درويش وفيصل 
العصفور وسعود ليلي ومبارك سليمان وباسل 
عبدالنبي، اكتسب البريكي مبكرا القدرة على 
مواجهة اخلصــوم ذات القاعدة اجلماهيرية 
مثل القادسية والعربي خال مشاركته على 

فترات مع جنوم الفريق األول.
وشهدت حقبة التسعينيات اجنازات لفريق 
الساملية، حيث حقق بطولة الدوري 3 مرات، 
وكان وليد البريكي أحد صناع االجناز وقاد 
خط الوسط باقتدار، وضمت هذه املجموعة 
من الاعبني كا من علي فاح وعيسى فاح 
وحسني أحمد وباسل عبدالنبي وعبدالعزيز 

حمادة وحســني اخلضري 
البريكي وســامر  وصالح 

املرطة ونواف املرطة وعلي 
مروي وجاسم الهويدي وبشار 

عبداهلل وضمــت ايضا احملترف 
املالي جبريل موليني الذي عاصر 
هــذه اإلجنــازات وكان أحد أفضل 
الاعبــني األجانــب فــي الكويت، 

وشهدت هذه املرحلة تنافسا شديدا 
بني الساملية والعربي والقادسية وكاظمة، 
وكانت بالفعل مرحلة تنافسية شديدة.

وتضــم عائلة النجم الســابق أخويه 
صالح البريكي وعبداهلل البريكي وكليهما 
يلعبان في خط الوسط والثاني انتقل مبكرا 
للكويت وحقق مع االبيض عدة بطوالت 
فيما يلعب ابنه سالم وليد البريكي حاليا 

بفريق الشباب بنادي القادسية ويتشابه مع 
أبيه في أسلوب اللعب كثيرا، وبعد مشوار 

حافل مع الساملية اعتزل وليد البريكي اللعب 
في عام ٢٠٠5 في مباراة جمعت الســاملية 

والقادسية ضمن الدوري املمتاز.

»الفنان«

املنامة - ناصر محمد

جالة ملك البحرين حمد بن عيســى آل 
خليفة، حينما كان وليا للعهد، يرعى ختام 
دورة كأس اخلليج العربي األولى لكرة القدم 
التي اقيمت في البحرين بالعام ١٩7٠، ويظهر 
جالته وهو يسلم الاعب الكويتي محمود 
ديكسن امليدالية الذهبية بعد تتويج الكويت 

بطا للدورة.

لقطة للتاريخ

العنزي: كان ودّي أصير »شاعر«
في حياة كل شخص هدف أو طموح يسعى إلى حتقيقه، وقد ينجح في ذلك، لكن رمبا جتبره 

الظروف على االنصراف عن هذا الهدف وااللتفات إلى مجال آخر ويكتب له النجاح فيه.

الرياض ـ خالد املصيبيح

يــروي النجم الدولي الســابق والعب نــادي االحتاد 
السعودي  أحمد جميل موقفا غريبا حدث له عندما فوجئ 

ببطاقة زرقاء تبرز له أثناء احدى املباريات.
ويقــول: »فــي ١٩87 أقام النادي معســكرا إعداديا في 
الصيف قبل انطاقة املوســم الكروي وكان في النمســا 
وقــد كانا هناك مباريات إعدادية مع فرق الدرجة الثانية 
مــن أجل التعود على املباريات قبــل أن نخوض لقاءات 
كبيــره مع فرق الدرجة األولى حتى كانت اخر املباريات 
في املعسكر والتي كانت أمام الفريق األبرز بالنمسا وهو 
رابيــد ڤيينــا وكانت مباراة قويــة وحصلت على بطاقة 
صفراء أثناء احد االشتراكات وكان ما حدث امرا طبيعيا 
اال انه في الشوط الثاني وحتديدا في منتصفه حدث لي 

اشتراك عنيف مع احد العبي الفريق النمساوي فما كان 
مــن احلكم اال ان ابرز لي بطاقة لونها أزرق فوجئت بها 
انا وزمائي حيث لم نكن نعرف مدلول هذا الكارت، وهنا 
ذكــر احلكم انها بطاقة تعني الطــرد من املباراة فما كان 
مني اال ان امتثلت لقراره وعدت للجلوس بجوار زمائي 
علــى مقاعد البدالء فتبعني احلكم وقال لقد ابرزت اليك 
البطاقــة الزرقــاء وهي تعني اخلروج مــن امللعب متاما 
وهنــا عرفت أن هذا األمر خاص بهم داخليا فقط وســط 
ضحكات وتعليقات زمائي الذين اليزال بعضهم يتذكر 

هذا املوقف الغريب«.
وكان أحمــد جميل قد اشــتهر على مســتوى األندية 
السعودية طوال مشاركته سواء مع االحتاد أو مع املنتخب 
الســعودي باللعب العنيف املصحوب باشتراكات قوية 

نال معها العديد من البطاقات امللونة.

عجب: رمضان فرصة ألحافظ على وزني ولياقتي البدنية

 حمد بن عيسى 
يتوّج ديكسن

أحمد جميل يروي قصة طرده بكرت »أزرق«

سوالف رمضانية

ينحدر ضيفنا اليوم جنم األزرق ونادي الكويت السابق خالد عجب من أسرة رياضية، فرضت نفسها على الساحة الرياضية في الكويت بعطائها وبأبنائها 
الذين خدموا املنتخبات الوطنية ومنهم الهداف خالد عجب، الذي يتمتع بأخالق عالية مع احمليطني به سواء العبون أو أداريون أو أصدقاء خارج امللعب. 
ولعجب برنامج خاص خالل شهر رمضان املبارك يحافظ من خالله على وزنه ولياقته البدنية، حيث اكتشفت »األنباء« اجلانب اآلخر لنجمنا فكان هذا احلوار:

مبارك اخلالدي

كيف تستقبلون الشهر الكرمي؟
٭ شــهر رمضان هو شــهر اخلير 
والبركــة، نســتعد له في وقــت مبكر 
كمــا اعتــاد أباؤنا وقبلهــم أجدادنا، فهو 
يتمتع بخصوصيه متفردة عن سواه من 
اشهر العام، فيزداد فيه التوجه نحو اهلل 
بالطاعات، وحتلو فيه السهرات العائلية 

أو مع األصدقاء.

وهل يتأثر برنامجكم الرياضي اليومي في 
هذا الشهر؟

٭ على العكس، فطوال مسيرتي الرياضية 
أنا أو اخواني اعتدنا على ممارسة الرياضة 

قبــل اإلفطار، وكذلك التــدرب في النادي 
بعد اإلفطار، إضافة إلى أن شهر رمضان 
يعتبر فرصة مناسبة للحفاظ على الوزن 
والتخلص من الدهون الزائدة عبر جتنب 

أكل املواد ذات الكثافة العالية الدهون.

ما وجبتك املفضلــة؟.. وأين تفضل تناول 
طعام اإلفطار؟

٭ املعكرونة بأنواعها والبشمل وكذلك 
املجابيس، واحلقيقة ان حاوة اإلفطار 
هي في ملة األهل بالدرجة األولى، وافضل 
تناول افطاري في ديوان الوالد مع األهل 
واالخــوان، وال افضل دعــوات اإلفطار 
ولكن افضل الغبقات، فهي جتمع رائع 

لألصدقاء.

وبشكل عام ما اجلوانب التي حترص عليها 
خالل الشهر؟

٭ احلقيقة كل احلرص هو في التقرب إلى 
اهلل عبر الطاعات والنوافل وصاة التراويح 
وكذلك اجللسات العائلية او مع األصدقاء 
فلها طعم آخر خال الليالي املباركة، وأيضا 
من اجلوانب املهمــة التوجه إلى الدورات 
الرمضانية ومشاهدة األصدقاء، فهو جتمع 

سنوي يتكرر وسط اجواء خاصة.

حدثنا عن املواقف الطريفة التي تعرضت لها 
خالل هذا الشهر الفضيل؟

٭ تعرضــت ملواقف كثيرة ومتنوعة في 
هذا الشهر الفضيل، فمن املواقف الطريفة 
التي أتذكرها وال انساها ما شاهدته بإحدى 

املباريات الودية فــي رمضان، حيث قام 
احــد الاعبني بالتمثيــل وادعاء اإلصابة 
حتى خشــينا عليه جميعا من شدة االلم 
الذي اظهره، لكننا اكتشــفنا الحقا أن ما 
فعلــه كان بهدف ارتشــاف قليل من املاء 

وسط زحام ممن التف حوله.

وما تقييمكم لهذه الدورات؟
٭ هو ليس تقييم ولكنها شهادة احلضور 
من خارج الكويت سواء من دول اخلليج 
او العبني محترفني تســتعني بهم الفرق، 
فدورات رمضان أصبحت ســمة للشــهر 
الكرمي في الباد، تتنافس فيه الفرق بكل 
روح رياضية وبكل متعة وفرح، كما تزداد 
فيه روابط الصداقة والتعارف بني الشباب.

عبدالعزيز جاسم

ضيفنــا اليوم جنم األزرق الســابق حمد العنزي 
الذي صال وجال في املاعب ومثل أكثر من فريق إال 
أن ارتباطه بالقادســية يعتبر األكبر. سألنا حمد: لو 
لم تكن العب كرة قدم، ماذا كنت تود أن تكون؟ فقال: 
منذ الصغر وأنا أعشــق الشعر وكنت أريد أن أكون 
شاعرا، لكن تلك املوهبة لم أركز عليها كثيرا، والتفت 
إلــى كرة القــدم أكثر التي لم متنعني من االســتماع 

واالستمتاع بالشعر حتى يومنا هذا.
وأشــار العنزي إلى أنه حتى مرحلة الناشــئني 
كان يجيد اللعب في مركز الوســط املتأخر وانضم 
لــألزرق بعد تألقه في هذا املركز لكن مت اكتشــاف 
موهبتــه في مركز رأس احلربة وواصل اللعب من 
دون توقف، مشــيرا إلــى أنه كان يرغب في اللعب 

كقلب دفاع، وقال مازحا »أسهل مركز كله تشتيت«.
وأضاف: منذ ممارستي لكرة القدم مررت بلحظات 
ســعيدة لكن ال شــيء يضاهي الفرحة بتحقيق لقب 
»خليجي ٢٠« في اليمن والذي جاء بعد فترة طويلة 
من ابتعــاد األزرق عن األلقاب، حيــث كانت الفرحة 
مضاعفة بفرحة اجلمهور واالستقبال وهو شيء لم 
نعهده، كما أن جميع األلقاب التي حققتها مع األصفر 

أعتبرها حلظات سعيدة وغالية على قلبي.
وختم العنزي حديثه بالقول: لشهر رمضان نكهة 
خاصة وطقوس معينة لكل رياضي، فهناك من يرى 
املتعــة في الدورات الرمضانيــة لكنني أحرص على 
التدريب في معهد صحي خال فترة العصر، وأحرص 
علــى قراءة القــرآن والصاة وفي الليــل بعد صاة 
العشاء والتراويح أتواجد في »الديوانية« حتى موعد 
السحور، كما أحرص على صاة الفجر في املسجد.

من الذاكرة

املعكرونة بالبشمل وجبتي املفضلة 

ماذا لو؟


