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مجمع صاالت س�عد العبداهلل س�يمكننا من تنفيذ برامجنا وس�يخفف الضغ�ط على األنديةاالتحاد يدع�م الحكام وهناك نية إلقامة معس�كر خارجي لهم قبل انطالق الموس�م المقبل
شرارة األحداث تبدأ باحتجاج بسيط

اقامة املباريات على مدى 3 ايام 
متتالية في جولة الذهاب ومثلها 
في جولة اإلياب ويظفر باللقب 
الفريق الذي ميتلك الروح والنفس 
الطويل وعددا وافرا من الالعبني 

املميزين.
ه��ل هناك نية ل��دى االحتاد في 
تغيي��ر نظ��ام الدوري في املوس��م 

املقبل؟
هن����اك توجه إلج����راء بعض 
التعديالت على نظام املس����ابقات 
بش����كل عام في االحتاد، كتغيير 
املراحل العمرية في بطوالت الفئات 
السنية باإلضافة الى تغيير نظام 
الدوري العام وكأس االحتاد لزيادة 
عدد املباريات كي تستفيد األندية من 
ذلك. وفي احلقيقة هناك أفكار كثيرة 
طرحها اعضاء مجلس االدارة وستتم 

دراستها في أقرب فرصة.

نجاح مهرجان الميني باسكت

ما م��دى جناح املهرج��ان األول 
للميني باس��كت )حتت 10 سنوات( 
ال��ذي أقام��ه االحت��اد ف��ي مارس 

املاضي؟
ظهر املهرجان مبستوى مشرف 
وأنا س����عيد بنجاحه من خالل ما 
ملسته من سعادة من قبل مسؤولي 
ومدربي والعبي األندية املشاركة، 
واحتاد السلة يدعم األندية لتكوين 
فرق ميني باسكت وذلك لكي تضخ 
هذه الف����رق املزيد م����ن املواهب 
للمنتخبات الوطنية في املستقبل 
وهناك توجه داخل االحتاد الحتضان 
املواهب اجليدة التي تبرز من خالل 
هذه املهرجانات ورعايتهم من قبل 

االحتاد.
ال��ى أي��ن وصل مقترح إنش��اء 
صال��ة خاص��ة باالحتاد م��ع الهيئة 

العامة للشباب والرياضة؟
قامت الهيئة مش����كورة بطرح 
مناقصة انشاء »مجمع صاالت سعد 
العبداهلل« متعددة األغراض وسيتم 
فتح املظاريف في الش����هر املقبل. 
وستمكننا هذه املنشأة من تنفيذ 
برامجنا بالشكل املطلوب وتنفيذ 
الكثير من األف����كار التي كنا نأمل 
حتقيقها، كما ستخفف الضغط على 
صاالت األندية التي تعاونت معنا 
طوال السنوات املاضية على حساب 

إعداد فرقها.

ميزانية غير كافية لالتحاد

كيف ت��رى دور الهيئة مع احتاد 
السلة؟

في احلقيقة للهيئة دور كبير 
ف����ي دعم خط����ط وأف����كار احتاد 
السلة لتطوير املنتخبات والفرق، 
والهيئ����ة لم تقص����ر معنا وتقوم 
بتوفير متطلباتنا بشكل سريع، 
وجن����د تعاونا كبي����را خاصة من 
مدير ع����ام الهيئة فيصل اجلزاف 
ونائبيه د.حمود فليطح وجاسم 
يعقوب ومدير الهيئات الرياضية 

أحمد عايش.
وهناك بعض النقاط التي آمل 
منهم ان يأخذوها في عني االعتبار 
وهي اعادة النظر في زيادة امليزانية 
الس����نوية لالحتاد، حيث لم تطرأ 
اي زيادة عل����ى املبلغ احلالي )29 
ألف دينار( منذ فترة طويلة وهذا 
املبل����غ غير كاف حالي����ا، وأيضا 
يجب ان يراعوا التفرغ الرياضي 
ألعضاء مجلس ادارة االحتاد وإعادة 
النظر في الئحة وقوانني املشاركات 

اخلارجية.
م��ا دور االحت��اد ف��ي تطوي��ر 

مستوى التحكيم؟
هناك توجه إلقامة معسكرات 
خارجي����ة للحكام قب����ل انطالق 
املوسم احمللي، وتنظيم دراسات 
ودورات تدريبي����ة لزيادة قاعدة 
احلكام الكويتيني، اذ ان عدد حكامنا 
حاليا قليل جدا. والتحكيم في السلة 
الكويتية كان يضرب به املثل من 
خالل وجود عدد كبير من احلكام 
األكفاء وأبرزهم كان يعقوب جنم 
ويوسف القطامي ومحمد عيد كنغ 
وأسامة اجلسار، وجميع هذه األسماء 
ابتعدت حاليا ونأمل عودتهم لرفع 

مستوى احلكام احلاليني.

بشكل عام؟
مس����توى الدوري هذا املوسم 
مرتفع وش����هد منافسة نارية بني 
5 اندية لبلوغ املربع الذهبي وهي 
فرق: الكويت وكاظمة والقادسية 
واجلهراء والساحل، وكانت جميع 
هذه الفرق تستحق ان تكون ضمن 
املربع الذهبي ملا تضمه من محترفني 
أجانب متميزين والعبني موهوبني 
يعدون من ركائز املنتخب الوطني. 
واملالحظ في هذا املوس����م تقارب 
املستوى الكبير فيما بني هذه األندية، 
حيث ل����م يكن الفارق بني الكويت 
املتصدر بعد ختام الدور التمهيدي 
وصاحب املركز الرابع سوى نقطة 
واحدة وهذا األمر يسعدنا ونأمل 
ان تستمر هذه الفرق على تفوقها 
وتدخل فرق اخرى على خط املنافسة 
لكي تعود الفائ����دة على املنتخب 
الوطني. وقد شهد هذا املوسم ايضا 
ارتفاع مستوى بعض الفرق مثل 
اليرموك والتضامن والصليبخات، 
اال اننا فوجئنا مبستوى العربي 
وخروجه من املنافسة على املربع 

الذهبي بشكل مبكر.
هل ت��رى ان نظام املربع الذهبي 
للموسم احلالي كان منصفا جلميع 

الفرق؟
نعم يعتبر منصفا بشكل كبير 
خاصة انه يعطي الفرق ال� 4 املتأهلة 
الفرصة للتعويض السيما ان نظام 
املربع الذهبي يلعب بنظام الدوري 

من مرحلتني.
والنظام احلالي يعتبر صعبا 
بالنس���بة للفرق ال� 4 بس���بب 

وملاذا تكثر املشاكل في مباريات 
السلة؟

أتفق معك وكثرت االحتجاجات 
واملشاحنات في املباريات خالل 
الفترة األخيرة سواء تهجم العب 
أو مش���جع على حكم أو تهجم 
العب عل���ى العب او العب على 

جمهور.
ويجب على اجلميع ان يتقبل 
اخلسارة بروح رياضية عالية 
مثلما يف���رح عند الفوز، ونفكر 
حالي���ا في كيفي���ة اخلروج من 
هذه املشكلة حيث يقوم االحتاد 
حالي���ا بالبحث ع���ن حلول لها 
حتى ال تتفاقم هذه الظاهرة في 

املستقبل.
كي��ف ترى مس��توى ال��دوري 

الذي تقدم����ه انديتنا وفي النهاية 
توج القادس����ية باللقب. وقد قمنا 
في املربع الذهبي بإدخال العديد من 
األفكار ومنها استحداث جلنة إحصاء 
للمباريات ووضع جائزة ألفضل 
العب في كل مباراة وذلك لتحفيز 

الالعبني إلعطاء كل ما لديهم.
وف����ي احلقيقة أثر انس����حاب 
اجلهراء من املرب����ع الذهبي على 
املباريات وش����اهدنا كيف مضت 
بقية اجل����والت دون اإلثارة التي 
كنا نطمح إليها، ونحن حاولنا مع 
مجلس ادارة اجلهراء لثنيهم عن 
القرار لكن تأتي الرياح أحيانا مبا 
ال تشتهي السفن وفي النهاية القرار 
حق أصيل ملجلس ادارة اجلهراء وال 

ميكننا التدخل فيه. 

بالطبع استفادت األندية استفادة 
كبيرة وذلك لتعاقدها مع محترفني 
اجانب على مستوى عال وهو ما 
انعكس على نتائج الفرق بشكل 
واض����ح. اما فيم����ا يخص الالعب 
اخلليجي فتعد االستفادة محدودة 
في ظل شروط التعاقد معهم، حيث 
تضط����ر األندية للبحث عن العب 
خليجي لم يسجل في احتاد بالده 

عاما كامال.

ارتفاع مستوى األندية

م��ا رأيك ف��ي املس��توى الفني 
ملباريات املربع الذهبي؟

املستوى كان مرتفعا واملنافسة 
كانت شديدة بني جميع الفرق ونحن 
كاحتاد سلة سعداء بهذا املستوى 

قررت جلنة التدريب عدم التجديد 
له والبحث عن طاقم تدريبي أجنبي 
جديد ليطور فكر الالعبني وحتى 
هذه اللحظة فهناك مفاوضات جتري 

مع عدد من املدربني.
ملاذا ال يتم إس��ناد مهمة تدريب 

املنتخب األول ملدرب وطني؟
نرحب بأن يكون احد مدربينا 
الوطنيني على رأس اجلهاز الفني 
للمنتخب األول، واالحتاد لن يتوانى 
عن إعطاء املدربني الوطنيني الفرصة 
متى برز أحدهم وحقق نتائج الفتة 
مع األندية التي تذخر بالعديد من 

املدربني األكفاء.
م��ن  األندي��ة  اس��تفادت  ه��ل 
احملترفني األجانب وقرار مش��اركة 

الالعب اخلليجي؟

م��ا رأيك ف��ي نتائ��ج املنتخبات 
الوطنية »األول والشباب والناشئني« 

في البطوالت املاضية؟
نتائج املنتخبات الوطنية كانت 
مرضية ال����ى ابعد احلدود مقارنة 
باإلمكانيات املتاحة ونحن كمجلس 
ادارة فخ����ورون مب����ا حققته هذه 
املنتخبات من نتائج، خاصة منتخب 
الش����باب الذي أحرز لقب بطولة 
اخلليج التي احتضنتها البحرين في 
اغسطس املاضي وتأهل من خاللها 
الى بطولة آسيا للشباب التي ستقام 

في اليمن أغسطس املقبل.
اضافة الى ذلك حقق املنتخب 
االول املركز الثاني في بطولة اخلليج 
في عمان واحرز املركز الثالث في 
بطولة ستانكوفيتش اآلسيوية. 
وس����جل منتخب الناشئني نتائج 
جيدة في بطولة اخلليج التي اقيمت 
في قطر وفاز فيها باملركز الثاني 
وكان قريبا من الفوز باللقب بعد 
ان نافس بشراسة. وعلى الرغم من 
هذه النتائج اجليدة ملنتخباتنا اال 
ان طموحنا أكبر من بطولة اخلليج 
ونأمل ان تكون منتخباتنا من افضل 
املنتخب����ات وتناف����س املنتخبات 
اآلسيوية وثقتنا كبيرة بالعبينا 
الذين لديهم امكانيات كبيرة لتحقيق 

املزيد من النتائج الطيبة.
ما أس��باب إقالة الصربي زوران 

كريكوفيتش مدرب املنتخب األول؟
رأت جلنة التدريب واملنتخبات 
أن زوران ق����دم كل ما لديه بعدما 
أعطي الوقت الكافي وبقي على رأس 
اجلهاز الفني منذ عام 2004، ولذلك 

يحيى حميدان
بعد ان انتهت بطولة من ابرز 
البطوالت على الساحة وهي دوري 
السلة مبا صاحبها من أحداث تكررت 
قرب نهايتها كثي����را، كان البد لنا 
م����ن لقاء ش����خصية ذات منصب 
تنفيذي في االحتاد ألخذ انطباعاته 
عن البطولة وبعض املالبس����ات 
التي حصلت خالل املربع الذهبي 
لتوضيحها للجماهير الرياضية 
اضافة ال����ى بعض األمور األخرى 

التي تهم اللعبة.
وتوجهنا اثر ذلك الى امني سر 
احتاد السلة ضاري برجس والذي 
يعتبر احد ابناء لعبة كرة السلة 
املخلصني حيث كان العبا في صفوف 
اجلهراء واختير آنذاك في صفوف 
منتخبي الناشئني والشباب، وإثر 
ظروف عمله ابتع����د برجس عن 
اللعبة ولم يكمل مشواره كالعب 
ثم عاد وعمل مدرب����ا في املراحل 
الس����نية لنادي اجلهراء لسنوات 
طويلة، وبعد االبتعاد عن التدريب 
توجه برجس الى التحكيم واجتاز 
العديد من الدورات التحكيمية وذلك 
لزيادة مداركه وتوسيع ثقافته في 
معشوقته كرة السلة. ونفى برجس 
في حديثه ل� »األنباء« محاباته لناديه 
اجلهراء، كما افصح عن نية االحتاد 
اجراء تعديالت على نظام املسابقات 
بشكل عام والعديد من األمور خالل 

احلوار التالي: 
يتهمك البعض مبحاباة اجلهراء، 

ما ردك؟
قبل كل ش����ي يجب ان اش����كر 
األندي����ة جميعها عل����ى ثقتها بي 
وبزمالئي اعض����اء مجلس ادارة 
االحتاد الذين ال يكّلون عن العمل 
من أجل مزيد م����ن التقدم للعبة، 
وف����ي احلقيقة انا لم اس����مع هذه 
األقاويل بل سمعت العكس، وانا 
ممث����ل اجلهراء ف����ي االحتاد ومع 
انني »جهراوي«، اال انني ال اسمح 
لنفسي او لغيري أن يعمل ملصلحة 
ناديه على حساب األندية األخرى، 
ونحن كأعضاء متطوعني خلدمة 
جميع األندية هدفنا نش����ر اللعبة 
وتطويرها واالرتقاء بها، ولم نأت 
لالحتاد حملاباة »سني« من األندية 

على حساب البقية.
كي��ف كان تعام��ل االحت��اد مع 

إيقاف نشاطه اخلارجي؟
قمنا بإبالغ الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بقرار التعليق وكذلك متت 
مخاطبة اللجن����ة األوملبية ونحن 
بانتظار رد اللجنة لتوجيهنا الى 
االجراءات الواجب اتخاذها في هذا 
الشأن. وثقتنا كبيرة مبسؤولينا 
إلخراجنا من هذه األزمة لرفع تعليق 

نشاط اللعبة اخلارجي.
ما األضرار الت��ي حلقت باللعبة 

جراء اإليقاف؟
قرار التعليق اضر كثيرا باللعبة 
من جميع النواحي سواء من ناحية 
الفرق أو املدربني أو احلكام، وأول 
األضرار كانت حرمان املنتخب االول 
من خوض املباراة الودية أمام منتخب 
الفلبني للمحترفني في بداية العام 
احلالي، كما ان القادسية حرم من 
املشاركة في بطولة األندية اآلسيوية 
التي ستقام في قطر مايو املقبل، 
ايضا أبعد القادسية مع ممثل آخر 
عن الكويت كان سيختاره االحتاد 
عن بطولة اندي����ة اخلليج ابطال 
الدوري في دبي أواخر ابريل اجلاري، 
باالضافة الى عدم مشاركة حكامنا 
ومراقبينا الدوليني في البطولتني 
وبقية البطوالت الدولية األخرى، 
وامتنى حل املشكلة بأسرع وقت وأال 
تطول فترة تعليق النشاط حتى ال 

يؤثر ذلك على مستوى اللعبة.
املش��اركات اخلارجية  اب��رز  ما 
للمنتخب��ات الوطني��ة خ��الل العام 

احلالي؟
ابرز البطوالت بطولتا اخلليج 
للناش����ئني والرج����ال، ومهرجان 
البراعم ل����دول اخللي����ج والدول 
العربية، والبطولة العربية ملنتخبات 
الش����باب، اضاف����ة ال����ى بطولتي 
آسيا للرجال والناشئني وبطولة 

ستانكوفيتش. 

)أنور الكندري(ضاري برجس متحدثا للزميل يحيى حميدان

أبدى سعادته بارتفاع المستوى الفني لألندية وأسفه على انسحاب الجهراء من المربع الذهبي

برجس ل� »األنباء«: لم أدخل اتحاد السلة لمحاباة أي نادٍ

بيتروفيتش يترك »سلة الشباب« بعد الكأس
يحيى حميدان

قررت ادارة كرة الس��لة في نادي الش��باب عدم التجديد للمدرب 
الصربي بردراغ بيتروفيتش مدرب الفريق االول، بعد ان أمضى موسمني 

لم يحقق خاللهما النتائج املرجوة رغم دعم ادارة النادي له.
وسيترك بيتروفيتش الفريق بعد ختام بطولة كأس االحتاد، وجتري 
ادارة الن��ادي مفاوضات مع عدد م��ن املدربني للتعاقد مع احدهم قبل 

انطالق املوسم املقبل.
م��ن جانب آخر، أكد مس��اعد املدرب عبدالعزي��ز القالف جهوزية 
الفريق للمش��اركة في بطولة الكأس والتي تعتبر مهمة جدا، لتحقيق 
نتائج ايجابي��ة واحلصول على مراكز متقدمة رغم صعوبة املجموعة 

التي تضم فرق القادسية والكويت والساحل والنصر والتضامن.

وأشار الى ان الفريق حاليا يخوض عددا من املباريات الودية آخرها 
اول من امس مع فريق احلرس الوطني، وانتهت بفوز الش��باب 75 � 
56، ويخ��وض الفريق اليوم مب��اراة ودية اخرى مع أحد فرق دوري 
الوزارات، مشيرا الى ان الفريق واصل تدريباته دون انقطاع خالل فترة 
اقام��ة املربع الذهبي للدوري، كي يكون الفريق في جهوزية تامة قبل 
الكأس. ولفت القالف الى ان ادارة الفريق قررت بحث مس��ألة جتديد 
التعاقد مع احملترف النيجيري بوني فاست، والبحث عن محترف آخر 
بحريني أو أميركي. وعن خطط الفريق للموس��م املقبل، أكد أن ادارة 
النادي قررت اقامة معس��كر تدريبي للفريق في العاصمة البوس��نية 
سراييڤو ملدة 21 يوما، سيتحدد موعده بعد إصدار احتاد السلة جداول 

بطوالت املوسم املقبل في الصيف.

عبداحملسن خليفة يعكس حال »سلة العربي«

 حال »سلة األخضر« 
ال تسر عدوًا وال صديقًا

 يحيى حميدان
يصاب املتابع لدوري كرة الس���لة بالذهول من املستوى الذي 
قدمه العربي )حامل لقب البطولة 8 مرات( خالل املوسم احلالي، 
والذي بدا في���ه الفريق غير قادر على مجابهة الفرق اخلمس���ة 
الكبيرة القادس���ية والكويت وكاظمة واجلهراء والساحل، رغم 
أن العناصر احلالية هي نفسها التي حققت للنادي بطولة كأس 

االحتاد منذ موسمني.
وبدال من أن يكمل االخضر تفوقه شهد الفريق تراجعا مخيفا 
في املستوى، والس���بب يعود الى االهمال االداري والتخبط في 
اتخاذ القرارات، فبعد أن حقق املدرب الوطني فهمي اخلضرا كأس 
االحتاد مع األخضر بعد 32 عاما من اجلفاء مع البطوالت، قررت 
ادارة النادي عدم التجديد له، والتعاقد مع مدرب اميركي، ثم اقيل 

املدرب األجنبي ومتت االستعانة باخلضرا مجددا.
 واضافة لعدم االستقرار الفني، فإن ما يحدث مع الفريق على 
 صعي���د التعاقدات مع احملترفني أمر مؤس���ف ومضحك، وخالل 
ال� 3 أعوام األخيرة تعاقد االخضر مع أكثر من 25 محترفا، وهو 
 رقم هائل ي���وازي عدد احملترفني الذين تعاق���دت معهم األندية 

ال� 11 خالل هذه الفترة.
 وفي املوس���م احلالي، تعاقدت ادارة االخضر حتى اآلن مع 7 
محترفني آخرهم االميركي المار الذي عاد من جديد للفريق، بعد ان 
طلبت ادارة النادي من احتاد السلة فتح باب تسجيل احملترفني، 
بعد حادثة هروب احملترفني االميركيني ويلس���ون الوال وشون 
كولسن، بعد انتهاء فترة التسجيل الثانية. وجتري ادارة النادي 
مفاوض���ات جدية حاليا مع محترفها الس���ابق االميركي روبرت 
راهشان )202 سم(، الذي س���بق له ان خاض جتارب احترافية 
ناجح���ة في البحرين، أبرزها مع احملرق لتدعيم صفوف الفريق 

في بطولة الكأس التي ستنطلق في 6 ابريل اجلاري.
 وبخ���الف كل ذلك، فانه عند تع���رض أي العب الصابة فانه 
ال يجد املس���اندة الكافية من ادارة النادي، وأبرز هؤالء املصابني 
أحد أعمدة الفريق عبد احملس���ن خليفة والذي غاب عن األخضر 
منذ املباريات األولى في الدوري بسبب االصابة، وعلى الرغم من 
أهميته في الفريق اال أنه عانى من عدم التفات االدارة اليه، ومن 

املمكن أن يعود في بطولة الكأس في حال شفائه.
 وحتى في بطوالت الدوري للمراحل السنية، فان فرق العربي 
ال تقدم مس���تويات جيدة، تبعث على التفاؤل بوجود قاعدة من 
الالعبني ميكن االعتماد عليهم. وفي احلقيقة صدمنا عندما علمنا 
أن الالعب في املراحل الس���نية يتحمل مس���ؤولية شراء جميع 
مستلزماته، حتى انه عانى قبل أن توفر له ادارة النادي مالبس 

التدريب.
 وبعد كل ذلك حتتاج نتائج الفريق في الدوري لوقفة صارمة 
وحازمة من ادارة »القلعة اخلضراء«، وأي متابع ال ميكنه تقبل 
ابتعاد األخضر عن املنافسة، ملا يحظى به النادي من شعبية جارفة 
ولديه قاعدة جماهيرية عريضة، ومتى ما ارتفع مستوى فرقها 
فاننا سنجد املدرجات ممتلئة لتعود الروح الى مدرجات مباريات 

كرة السلة التي تعاني من جفاء جماهير االخضر العريقة.


