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 مساعد مدرب شباب السلة أحمد الجالوي 

والالعبون عبدالوهاب السهول وسلمان 

الرميح وخالد الغيص تحدثوا 

  عن أسرار الفوز بالبطولة في «ألو األنباء»

 اسـتمرار إحـراز البطـوالت يحتـاج لمعسـكرات خارجيـة طويلـة وإعـداد جيـد

 المشاركة في البطولة العربية بالمغرب ساهمت بشكل كبير في إحراز اللقب الخليجي
 عضو احتاد السلة ونائب رئيس 
ــي: في  ــارك العجم ــعد مب الوفد س
البداية أحب ان أوجه الشكر جلريدة 
ــتضافتها ألبطال  ــاء» على اس «األنب
سلة اخلليج، واتذكر خالل وجودي 
ــكر  ــبــاب في معس ــع أزرق الش م
ــة العربية باملغرب  ــرة والبطول القاه
والبطولة اخلليجية بالبحرين التفاهم 
ــس بني اجلهاز الفني  املثمر والتجان
ــيد بجميع  والالعبني، واحب ان أش
ــؤالي ما  الالعبني على التزامهم، وس

أحالمكم املقبلة؟
  أحمد اجلــــالوي «بوراشــــد»: 
مشكور أخ سعد ويشرفنا مداخلتك، 
ولقد حققنــــا احللم بالفوز بكأس 
اخلليج بفضل الدعم الالمحدود من 
احتاد السلة والهيئة العامة للشباب 
والرياضة، واحلم باحملافظة على 
فريــــق أزرق الشــــباب من خـالل 
مشاركتهم في الدوري كما أمتنى 
حتقيق مركز متقدم في بطولة السلة 
للصاالت بڤيتنام بجانب املنافسة 
على الفوز بكأس آسيا للشباب العام 
املقبل كما أحلم بتكوين فريق جيد 
في األندية التي ليس بها فريق لكرة 
السلة مثل خيطان والفحيحيل في 

املستقبل القريب.
  عبدالوهاب الســــهول: احب ان 
اشــــكر رئيس الوفــــد خالد عناد 
ونائبه سعد مبارك واحلم باللعب 
للفريــــق األول واالنضمام ألزرق 
السلة وحتقيق البطوالت احمللية 
واالحتــــراف اخلارجــــي كما احلم 

بالنجــــاح في 

 «زين شباب السلة» أبطال

 حققنا الحلم وأسعدنا الجماهير بفضل جهود حققنا الحلم وأسعدنا الجماهير بفضل جهود اتحاد السلة ودعم الهيئة وطموح الالعبين

 أحمد حسين - يحيى حميدان

  بعدما توج شباب أزرق السلة بكأس اخلليج الثانية عشرة في البحرين الشهر املاضي للمرة 

الثانية في تاريخ أزرق الشـباب بعد غياب ٢٢ عاما عن منصات التتويج بجانب تأهلهم لكأس 

آسيا للشـباب العام املقبل، كان البد أن نحتفي في «األنباء» بأبطال اخلليج و«زين» شباب كرة 

السلة احمللية، ونعرف منهم أسرار الفوز بالبطولة اخلليجية ودور احتاد السلة والهيئة العامة 

للشباب والرياضة في دعمهم، بجانب التواصل مع قراء «األنباء» الذين وجهوا التهنئة واإلشادة 

للجهاز الفني والالعبني في أزرق الشباب على إجنازهم اخلليجي الكبير.

  وشهدت الديوانية حضور مساعد املدرب أحمد اجلالوي «بوراشد» نيابة عن اجلهاز  الفني 

بجانب الالعبني عبدالوهاب السـهول وسـلمان الرميح وخالد الغيـص برفقة كأس اخلليج 

الثانية عشرة لشباب كرة السـلة، وأعرب اجلالوي والسهول والرميح والغيص عن سعادتهم 

وفخرهم باالجناز ووجهوا الشكر والتقدير لرئيس احتاد كرة السلة الشيخ حمد السالم وجميع 

اعضاء مجلـس اإلدارة بجانب رئيس الوفد في البطولة اخلليجية خالد عناد وسـعد مبارك، 

وإلى املسؤولني في الهيئة العامة للشـباب والرياضة فيصل اجلزاف وجاسم يعقوب وأحمد 

عايش بجانب الشـيخ طالل الفهد والشيخ خالد اليوسف والشـيخة نعيمة األحمد والنائب 

شـعيب املويزري على دعمهم الكبير للفريق وتشجيعهم املستمر ومساندتهم واسهاماتهم 

الالمحدودة في هذا االجناز الكبير.

  وحتدث ضيوف الديوانية عن بداياتهم مع كرة السلة ومسيرتهم الرياضية وابرز ذكرياتهم 

في املالعـب بجانب اهم املباريات والتحديات التي واجهتهـم في طريقهم ملنصة التتويج 

اخلليجية كما حتدث مسـاعد املدرب والالعبون عن طموحاتهم واحالمهم املقبلة، وأجابوا 

عن اسئلة القراء خالل هذا احلوار التالي: 

 االسم: أحمد اجلالوي
  تاريخ امليالد: ٥ يوليو ١٩٦٩

  املهنة: احلرس الوطني
  احلالة االجتماعية: متزوج

  السكن: عبداهللا املبارك
 

 االسم: عبدالوهاب مبارك السهول
  تاريخ امليالد: ٣ أكتوبر ١٩٩١.

  املهنة: طالب
  احلالة االجتماعية: أعزب

  السكن: القرين
E-mail: al3meed-91@hotmail.com  

 أحمد اجلالوي

 ضيوف«االنباء» يتحدثون عن فوزهم بالبطولة اخلليجية 

 عبدالوهاب السهول 

 (حسن  حسيني)  ضيوف «االنباء» حاملني الكأس اخلليجية الى جانب الزمالء أحمد حسني ومبارك اخلالدي ويحيى حميدان وسمير بوسعد 

 البطاقة الشخصية البطاقة الشخصية البطاقة الشخصية البطاقة الشخصية

 أفضل الالعبين أفضل الالعبين
 جاءت اختيارات ضيوف الديوانية لقائمة 
أفضل الالعبني احملليني واخلليجيني والعامليني 
متباينة، حيث اختار مســـاعد املدرب أحمد 
اجلالوي جنم أزرق السلة عبداهللا الصراف 
كأفضل العب محلي وأشاد بجميع العبي أزرق 
الشباب، مؤكدا أن جميع الالعبني هم أفضل 

املواهب الصاعدة محليا وخليجيا.
  من جانبه منح سلمان الرميح لقب أفضل 
العب محلي للنجم عبدالعزيز ضاري واعتبر 
أن العبي أزرق الشباب جنوم صاعدة بسرعة 
الصاروخ لعرش النجوميـــة وأكد أن مثله 

األعلى أســـامة فرحان كما اعتبر االميركي 
داويت هاورد افضل العب في العالم، والقطري 

ياسني اسماعيل االفضل خليجيا.
  بينما اختار خالد الغيص الالعب يحيى 
البحر وعبدالعزيز ضاري كأفضل الالعبني 
واالميركي تياسي ماغرين األفضل عامليا، ومن 
جانبه يفضل عبدالوهاب السهول عبدالعزيز 
ضاري كأفضل العب ويحيـــى البحر مثله 
األعلى، واالماراتي راشـــد الزعابي كأفضل 
العب خليجي، والفرنسي طوني باركر أفضل 

العب في العالم.

 الجالوي: كنت العب سلة في التضامن  الجالوي: كنت العب سلة في التضامن 
والفني اإلداري  للعمـــل  انتقالـي  والفنيقبـل  اإلداري  للعمـــل  انتقالـي  قبـل 

 السـهول: لعبـت يـد مـع الكويـت  السـهول: لعبـت يـد مـع الكويـت 
وتحولت لكرة السلة بفضل تشجيع مغربيوتحولت لكرة السلة بفضل تشجيع مغربي

 أحمد الجالوي

 

 عبدالوهاب السهول 

واالداري الوطني الذي بذل مجهودا 
كبيرا في تهيئة الالعبني وتطوير 
مستواهم للفوز بالبطولة، ونالحظ 
ان األجهــــزة الفنيــــة الوطنية في 
البطولة حققت املراكز املتقدمة مثل 
أزرق الشباب (البطل) واجلهاز الفني 
للبحرين والســــعودية واإلمارات 
أصحاب املراكز الثانــــي والثالث 
والرابع، وتفــــوق املدرب الوطني 

على األجنبي.
  ماذا حتتاجون في الفترة املقبلة؟

  نطالب احتاد السلة بزيادة عدد 
البطوالت احملليــــة فبعدما كانت 
األندية تشــــارك في السابق في ٤ 

بطوالت محليــــة أصبحت اآلن 
بطولتني فقط، ونتمنى 

زيادة عدد املباريات 
بجــانــــــــــب 

املعسكرات 
لطويلة  ا

غياب ٢٢ عاما عن منصات التتويج؟
  أحمد اجلالوي «بوراشد»:  منح 
احتاد كرة الســــلة برئاسة الشيخ 
حمد الســــالم كل الدعم واجلهود 
واإلمكانيات ألزرق الشباب بداية 
مــــن جهــــاز فني وطنــــي متفاهم 
ومرورا بأفضــــل املواهب احمللية 
بجانــــب عدم التدخــــل في األمور 
الفنية كما لــــم يبخل االحتاد بأي 
دعم من معسكرات خارجية طويلة 
في القاهرة ومباريات جتريبية كان 
أبرزها الفوز على األهلي املصري 
باالضافة الى املشاركة في البطولة 
العربية باملغرب والتي ســــاهمت 
بشكل كبير في تطور الفريق من 
خالل االحتكاك باملنتخبات األولى 
واللعب مع الكبار مما منح الالعبني 
خبرات جيدة انعكست من خالل 
مستواهم الرائع ببطولة اخلليج 
الثانية عشرة بالبحرين والتي توج 

أزرق الشباب بلقبها.
ــني على االجناز    بوحمد: مبروك
ــؤالي للكابنت  ــى، وس ــا لألعل ومنه
ــن دور اجلهاز  ــالوي ع ــد اجل أحم
ــوز بالبطولة  ــي الوطني في الف الفن

اخلليجية؟
  أحمد اجلالوي: في البداية احب 
ان أشيد بجميع أفراد اجلهاز الفني 

دراستي اجلامعية.
  سلمان الرميح: حققت حلمي 
بالفوز بخليجي الشباب وأمتنى 
اســــتكمال املســــيرة مــــع الفريق 
األول واالحتــــراف في أحد األندية 

اخلليجية.
  خالد الغيص: احلم باستكمال 
املسيرة مع املنتخب األول والفوز 
بالبطولة اخلليجية مثلما حققنا 
هذا احللم مع أزرق الشــــباب كما 

أحلم باالحتراف اخلارجي.
ــني على  ــتي: مبروك ــالل دش   ط
االجناز اخلليجي، واستحققتم الفوز 
بالكأس عن جدارة وشرفتم الكويت، 
أســرار  ــؤالي عن  وس
ــوز بالكأس  الف
اخلليجيـة 
بعـد 

واملباريــــات التجريبيــــة من أجل 
االحتكاك والنهوض باللعبة.

  البداية

  خالد احلسني: مبروكني يا أبطال 
السلة وسؤالي للكابنت احمد اجلالوي 

عن مسيرته كالعب ومدرب؟
  اجلالوي: كنت العب سلة بفريق 
التضامن من عام ١٩٧٨ حتى عام ١٩٩٤ 
قبل ان اعمل باملجال االداري بنادي 
التضامن ثم مدربا للميني باسكت 
لفرق املراحل السنية حتى فريق 
الدرجة االولى، ثم عملت على سبيل 
االعارة مع منتخب الشباب وشاركنا 
في بطولة الشــــباب العربية لكرة 
السلة بسورية ٢٠٠٦ ثم البطولة 
اآلســــيوية للشــــباب في الصني، 
ووقعت مع احتاد الســــلة للعمل 
مساعد مدرب ألزرق الشباب قبل 
معسكر االعداد بالقاهرة والبطولة 
العربية باملغرب وبطولة اخلليج 

بالبحرين.
ــعل الهاجري: مشكورين يا    مش
ــؤالي لالعبني عن  ابطال اخلليج، وس

بداية مسيرتهم الرياضية؟
  خالد الغيــــص: لعبت كرة يد 
بنادي التضامن في بدايتي ملدة ٣ 
سنوات وانتقلت لنادي الكويت للعب 
لفريق اليد حتت ١٥ سنة، وعندما 
كان الفريــــق موجودا وباملصادفة 
دخلت تدريبات السلة واعجبتني 
اللعبة ألحتول من كرة اليد للسلة 
واستمررت مع الفريق حتى اآلن.

  عبدالوهاب السهول: بدأت كالعب 
كرة يد بنادي الكويت ملدة 
٤ شــــهور وكنت 
اجتـــــول في 
ارجــــاء 




