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خيطان لن يفوز 
بأي بطولة في 

اليد.. والبعض حاول 
حتريضي على 

انسحاب الفريق

دوري دمج اليد 
مخصص حلماية 

القادسية والعربي 
من الهبوط 

للدرجة الثانية

أكد على ضرورة استحداث بطولة جديدة لتالفي ابتعاد الالعبني الشباب

بورسلي »االبن«: سأقاتل من أجل اللعب مع »سلة األصفر« 
وشخصيا انا أفضل أن يستحدث 
االحتاد بطولة جديدة لتحت 20 
سنة اسوة مبا هو معمول به في 
احتاد كرة القدم الذي اس����تحدث 
بطول����ة دوري وكأس الردي����ف 
لتحت 21 س����نة ليأخ����ذ الالعبني 
الشباب فرصتهم بشكل أفضل عند 

صعودهم لفرق الدرجة االولى.
وبعيدا عن كل هذا يعتبر نظام 
دوري الدرجتني ظاملا بالنس����بة 
لالعبني الش����باب لقوة املباريات 
وصعوبتها بصفة مستمرة وهو 
ما يجعل تركيز املدربني على العبي 
اخلبرة وتأجي����ل اعطاء الفرصة 

لالعبني الصاعدين.

يتهمك البعض باللعب 
بشكل منفرد، ما ردك على 

هذه االتهامات وفي أي 
مركز تفضل اللعب؟

٭ هذا ال���كالم غير صحيح وانا 
أحرص على التعاون مع زمالئي 
في املباريات وأحيانا اجته للعب 
املباراة  اذا كانت ظروف  الفردي 

تتطلب مني ذلك.
وبالنسبة للمركز املفضل لدي، 
افضل اللعب ف���ي جميع املراكز 
باستنثاء االرتكاز )السنتر( الذي 

ال افضله اطالقا.

برأيك من هم أفضل 
الالعبني في اللعبة حاليا؟

٭ عب���داهلل الص���راف وفه���اد 
السبيعي وعبدالعزيز احلميدي 
واحمد سعود )القادسية( وراشد 
رياض )الكويت( ومحمد أشكناني 
)كاظم���ة( وعبدالعزي���ز ضاري 

)اجلهراء(.

هل حترص على متابعة 
بطوالت الدوري في أميركا 

واوروبا؟
٭ نعم وبصفة مستمرة بسبب 
رغبتي في متابعة ما يقوم به جنوم 
اللعبة العامليون مثل ديريك روز 
وليبرون جيمس وكوبي براينت، 
كما انني من أشد املشجعني لفريق 
شيكاغو بولز في أميركا وبرشلونة 

االسباني في اوروبا.
يحيى حميدان  ٭

حتت 18 س���نة تعرضت الصابة 
عبارة عن قطع في الغضروف وهو 
ما ابعدن���ي عن مباريات الدوري 

حتى نهايته.
وقم���ت باج���راء عملي���ة في 
البحرين تكللت بالنجاح وساهمت 
بعودت���ي للعب م���ع االصفر في 
الش���باب وأواصل  بطولة كأس 
تدريباتي في الفترة احلالية في أحد 
االندية الصحية الستعادة لياقتي 
بالشكل الكامل مع بعض التدريبات 
اخلفيفة في امللعب حيث أتدرب 
بشكل منفرد حاليا مع والدي الذي 
يحرص على الذهاب معي للنادي 
العطائي بعض التدريبات اخلاصة 
والتي تس���اعدني للعودة بشكل 

أفضل من جديد.

كيف ترى فرصتك في 
اللعب مع الفريق االول في 

املوسم املقبل؟
٭ فرصتي متاحة للعب باستمرار 
املقبل مع  في مباريات املوس���م 
زمالئي مش���اري بودهوم وفهد 
املكيمي بع���د أن وجدنا اهتماما 
كبيرا من قبل ادارة الفريق ومن 
الالعب���ني ايضا الذي���ن يقومون 
بتش���جيعنا للتعود على أجواء 
مباري���ات وتدريب���ات الدرج���ة 
االولى، ومثلم���ا نحت الالعبون 
الذين س���بقونا في الصخر الخذ 
مراكزهم بشكل أساسي فأنا سأقاتل 

من أجل ذلك.

هناك فارق شاسع بني 
الفريق االول وفريق 

حتت 18 سنة من ناحية 
السن، هل هذا االمر يعتبر 

مشكلة؟
٭ طبعا يعتبر مشكلة السيما أن 
العبي فرق الشباب في االندية ال 
يأخذون فرصتهم بالشكل املطلوب 
بع���د صعودهم الى فرق الدرجة 
االولى وبالتالي يتسبب في ابتعاد 
العديد من الالعبني بصورة مبكرة 
عن اللعبة بسبب زحمة الالعبني 
املتواجدين في فرق الدرجة االولى، 
كما أن مدربي االندية ال يفضلون 
املغام���رة ف���ي ال���زج بالالعبني 

الشباب.

االعتراف بقوة جميع الفرق االخرى 
خاصة كاظمة بطل ثنائية الدوري 

والكأس.

حدثنا عن أخر اخبار 
االصابة التي تعرضت لها 

في منتصف املوسم؟
٭ بعد نهاية القسم االول في دوري 

18 سنة( للمراكز االولى في 
املوسم املنصرم؟

٭ حققنا املركز الثاني في الدوري 
الكأس وهي نتيجة  والثالث في 
جيدة، وفي احلقيقة كان ينقصنا 
احل���ظ للحصول عل���ى اللقبني 
خاصة أن فريقنا يضم مجموعة 
مميزة من الالعبني، كما البد من 

جذب العب سلة القادسية فهد 
فيصل بورسلي االنظار من خالل 
مس���تواه املتميز خالل مباريات 
دوري وكأس حتت 18 سنة املوسم 
املنصرم ليعلن بالتالي وبشكل 
الفريق  الى  قاطع قدومه بق���وة 
االول في املوسم املقبل، وخاض 
بورس���لي عددا من املباريات مع 
الفريق االول في املوسم املنصرم 
وقدم مستوى جيدا مبواجهة فرق 

الدرجة االولى.
ويؤكد بورسلي، ابن أحد أهم 
العبي القادسية واملنتخب الوطني 
س���ابقا وامل���درب احلالي فيصل 
الفرصة ستكون  بورس���لي، أن 
متاحة له للعب مع الفريق االول في 
املوسم املقبل بعد أن شعر باهتمام 
اللعبة مبوهبته،  املسؤولني عن 
»األنباء« التقت بورس���لي االبن 

وكان هذا احلوار:

كيف كانت بدايتك مع كرة 
السلة؟

٭ بدأت م���ع اللعبة منذ أن كان 
عمري 8 سنوات في القادسية بعد 
أن اصطحبني والدي الى النادي 
وبدأت التدري���ب على يد املدرب 

رضا املوسوي.
ويعود حبي للعبة بس���بب 
متابعتي لوالدي بصفة مستمرة 
عندما كان العبا وهو من شجعني 

حتى أكون العبا.

كونك حتمل اسم »فيصل 
بورسلي« هل هذا االمر 

يحملك مسؤولية مضاعفة؟
٭ نع���م مس���ؤولية مضاعف���ة 
وأطمح الى ان أصبح أفضل منه 
من الناحي���ة الفنية ومن ناحية 
االجنازات ووالدي من أشد املتابعني 
لي ودائم���ا ما يقدم لي النصائح 
في بع���ض االمور التي يرى أنها 
تنقصني وه���و يتحداني بصفة 
مس���تمرة الن أصبح افضل منه 
ومن خالل ذلك فأنا افضل أن أجعل 
لنفسي طريقة خاصة في اللعب 

تختلف عن والدي.

ما سبب عدم حتقيق فريق 
الشباب في القادسية )حتت 

متابعة مستمرة من والده املدرب فيصل بورسلي

)حسن حسيني( العب سلة القادسية فهد بورسلي يتحدث ل� »األنباء«  

القادسية يفاوض التونسي الذوادي

ختام ناجح لألنشطة الرياضية
لـ »العاصمة التعليمية«

فريدون في الشمال القطري رسميًا

الفحيحيل أول املتأهلني لنصف 
نهائي كأس االحتاد لليد

ذكر رئيس نادي القادسية فواز احلساوي ان هناك مفاوضات 
جادة يجريها النادي مع الالعب التونسي زهير الذوادي من اجل 
اللعب مع صفوف الفريق االول لكرة القدم بالنادي اعتبارا من 
املوس����م املقبل. وقال احلساوي خالل اس����تضافته في برنامج 
اجلماهير بقناة »الراي« ان املفاوضات مع الذوادي لم حتس����م 
بشكل نهائي الى اآلن، وان كانت االمور تسير بشكلها الصحيح 
مع الالعب. وأش����ار احلساوي الى ان موضوع جتديد عقد بدر 
املطوع مع النصر السعودي لم يحسم حتى اآلن، رغم ان هناك 

بوادر تشير الى رغبة النادي السعودي في جتديد العقد.

اقام التوجيه الفني للتربية البدنية احلفل اخلتامي لالنشطة 
الرياضية والتربوية على مسرح مدرسة املال سليمان االبتدائية 
مبنطقة العاصمة التعليمية بحضور النائب مرزوق الغامن وحتت 
رعاية املوجه العام للتربية البدنية عبدالكرمي عبدالرضا واملوجه 
العام باالنابة علي جنف واملوج����ه األول عبدالرضا البصيري 
وبحضور املوجهني واملوجهات واملدرسني واملدرسات في املنطقة، 
وتضمن احلفل العديد من الفقرات الشعبية والعروض الرياضية. 
وأشاد املوجه األول البصيري باملستوى املميز للحفل وباحلضور 
الكرمي، وقال ان هذا احلفل ما هو إال تكرمي للمدرسني واملدرسات 
وللمدارس التي حققت االجنازات وحصلت على املراكز األولى 
وكأس التفوق العام للمرحلة الثانوية في األنشطة الرياضية 
على مستوى املناطق التعليمية جميعا، وأضاف ان هذا االجناز 
ل����م يأت من فراغ بل جاء من اجله����ود املخلصة جلميع املدراء 
املوجهني واملدرسني واملدربني واملشرفني بإدارة العاصمة التعليمية 
التي تعمل كأسرة واحدة للمساهمة جميعا في تطوير الرياضة 
املدرس����ية. وأثنى على الرعاية الكبيرة للنائب مرزوق الغامن 
لدعمه الدائم وتش����جيعه للرياضة املدرسية وجميع املجاالت 
التربوية والتعليمية جلميع املناطق التعليمية. وشكر البصيري 
مديرة مدرسة املال سليمان فاطمة الفهد الستضافتها حفل اخلتام 
واملشاركة بالعروض الرياضية من خالل تالميذ املدارس الذين 

شاركوا في احلفل مما نال اشادة جميع احلضور.

وّقع العب الساملية علي فريدون لنادي الشمال القطري رسميا 
ملدة 5 سنوات مببلغ 700 ألف دوالر، ويشترط في العقد أن يشارك 
فريدون مع املنتخب القطري بعد مرور عام على مش����اركته مع 

الشمال في حالة مت اختياره من قبل مدرب املنتخب القطري.

أعلن الفحيحيل نفسه أول املتأهلني الى الدور نصف النهائي 
بعد تغلبه على الكويت 21/29 )الشوط األول 10/17( في اللقاء 
الذي اقيم امس على صالة الشهيد فهد االحمد في الدعية ضمن 
منافسات الدور ربع النهائي لكأس االحتاد لكرة اليد. وشهدت 
الدقيقة 26 اشتغال املباراة في امللعب بني محمد الغربللي وفهد 
ربيع لينتقل الشد في املنصة الرئيسية عندما حاول احد مشجعي 
الفحيحيل االعتداء على مش����جع م����ن الكويت ليختلط احلابل 
بالنابل في املقصورة لعدة دقائق بعدها عاد الهدوء. وس����يطر 
الفحيحيل على مجريات الش����وط االول وكانت بداية الكويت 
باهتة بعد تركيز اللع����ب على اخلط اخللفي فقط واملكون من 
محم����د الغربللي واحمد الكندري وعبداهلل اخلميس وقد اخطأ 
مدرب االبيض صالح بوش����كريو بعد الزج بعبداهلل الغربللي 
من البداية لتكون البداية حمراء، الس����يما ان الفحيحيل لعب 
بحماس كبير مس����تفيدا من بطء العودة الى الدفاع الى جانب 
اللعب الفردي في اجلانب الدفاعي للكويت ليستغل سعد سالم 
مهاراته ويسجل اسمه كنجم للشوط االول مع استغالل الفجوة 
على الدائرة بتمرير الكرة ال����ى عبداهلل الذياب الذي لم يخذل 
زمالءه وس����جل 3 اهداف فيما جنح صانع االلعاب عبدالرحمن 
نشمي في عمل توازن لالداء الهجومي. وفي الشوط الثاني غلب 
الشد العصبي على اداء الكويت وخاصة محمد الغربللي الذي 
جلأ للضرب بعيدا عن عيون حكمي املباراة ورغم ذلك استطاع 
االبيض العودة الى فارق 4 اهداف بعد ان اتس����ع الفارق الى 10 
اهداف وكان االستعجال صفة الفحيحيل في الشوط الثاني لكثرة 
االخطاء الهجومية مع تألق واض����ح من حارس الكويت احمد 
الفرحان ولكن صحح االحمر اخطاءه الهجومية بعد مش����اركة 
فيصل العازمي وعودة سعد سالم الى اخلط اخللفي. ادار اللقاء 
الدوليان علي عباس واحمد املطوع. تقام اليوم مباراتان حيث 
يلتقي العربي مع التضامن في اخلامسة والساملية مع اجلهراء 

في السادسة والنصف.

تكرمي العبي أكادميية برشلونة

قامت أكادميية نادي برشلونة – الكويت في ختام البطولة 
النهائية ملوسم 2010 - 2011 بتوزيع تقييم الالعبني في األكادميية، 
وتكرمي الالعبني املميزين خلقا والتزاما، حتت إش����راف املدير 

الفني االسباني جوزيف باالدا.

العبو أكادميية برشلونة مع املدربني

بالل والداود مدربان لـ »سلة القرين«
أنهت إدارة نادي القرين املشهر 
حديثا اتفاقها مع مدربي كرة السلة 
عبداهلل بالل وس���الم الداود لتولي 
مهمة تدريب فريقي حتت 10 سنوات 
و12 سنة في النادي الطامح للعمل 
من الصفر. ويعتب���ر بالل والداود 
من املدربني الناجحني في تأس���يس 
الالعبني الصغار، بعد أن عمل األول 
في العديد من األندية منها: العربي 
وكاظمة والقادسية والكويت، والثاني 
ال���ذي درب العديد من فرق املراحل 

السنية في الساحل.
عبداهلل بالل

أشكناني: وليد علي قاد األزرق للفوز بـ »خليجي 20« والفضل يعود لي!
فأح����د الالعب����ني لدي اس����تمرت 
املفاوضات مع والده ملدة شهرين 
لكي اقنعه باالنضمام الى اللعبة 
وجنحت في ذلك، وقمت بتدريبه 
طوال الصيف املاضي وس����يكون 

مفاجأة في لعبة اجلمباز.

ما الفرق بني احلصول على 
موهبة في اجلمباز عنه في 

باقي االلعاب؟ 
٭ لعبة اجلمباز مختلفة متاما 
الفردية االخرى  االلع����اب  عن 
فالالعب يجب ان يتمتع بعدة 
مواهب على عكس بقية االلعاب 
الفردية االخرى، فألعاب القوى 
على س����بيل املث����ال تتركز في 
اجل����ري والقفز، ام����ا اجلمباز 
فهناك 6 العاب يجب ان يكون 
الالعب ممي����زا فيها وهو االمر 
الذي يصعب من احلصول على 
الالعبني اجليدين بها لذلك فالعب 
اجلمباز مثل »الدانة« وليس اي 

العب يصلح لها.

رأيك في مستوى لعبة 
اجلمباز بالكويت؟

٭ احتاد اجلمباز قسم االندية 
ال����ى مجموعة االول����ى العربي 
والقادسية وكاظمة والكويت اما 
املجموعة الثانية فهي الساملية 
وخيطان والتضامن والصليبخات 
والفحيحيل واجلهراء، وانا االن 
امتنى ان اوصل جنوم في لعبة 
اجلمب����از ال����ى املنتخب ولدي 
االن االرضي����ة اجليدة اليصال 
الالعبني املناسبني الى املنتخب، 
باالضافة الى ان احتاد اجلمباز مع 
االسف »يبخل« علينا في اعارتنا 
باالجهزة لتدريب الالعبني، فمن 
املأس����اة ان ادرب الالعبني قبل 
يومني فقط على البساط احلركي 
في صالة االحتاد ورغم ذلك فقد 

حقق الالعبون نتائج جيدة.

وماذا عن الصالة؟
٭ صالة بطوالت اجلمباز »سجن« 
فهي ال تصلح للع����ب نهائيا وانا 
الهيئة العامة للش����باب  اناش����د 
والرياضة االلتفات اليها، فال هي 
في موقع مميز وال تتمتع بتجهيزات 
عالية املستوى، فكيف لنا النهوض 

باللعبة بهذا املستوى؟!

كلمة أخيرة؟
٭ فقدنا الريادة في جميع االلعاب 
الرياضية بس����بب اختالفنا فيما 
بيننا، فالكويت سابقا كان يشار 
لها بالبن����ان رياضيا اما االن فلم 
نعد بنف����س احلضور في احملافل 
اخلارجية مث����ل ما كنا عليه وفي 
اللعب����ات، ولذلك البد من  جميع 

تصفية النفوس.
عبداهلل العنزي  ٭

ه����م رجال حتى ل����و كان الفريق 
للسيدات فكيف نسمح للمدرسات 
بتدريب ابنائنا في املدارس، ولذلك 
على وزارة التربية ان تتعاون مع 
الهيئة العامة للشباب والرياضة في 
اختيار املواهب في جميع االلعاب 
الفردية واجلماعية خصوصا من 
خالل استغالل الصاالت الرياضة 
املتواجدة في جميع املدارس، وهنا 
اقترح ان توزع املدارس على االندية 

لالشراف على تدريب الالعبني.

وهل وزارة التربية هي 
املسؤولة فقط عن غياب 

املواهب؟
٭ بكل تأكيد التربية تتحمل جزءا 
واالندية تتحمل اجلزء االخر من 
خالل غياب الكش����افني عنها، فمن 
املفت����رض ان كل ن����اد تك����ون له 
اكادميي����ة رياضية وذلك ملواجهة 
اندثار الكشافني مؤخرا وهو االمر 

الذي ادى الى شح املواهب.

رغم كل هذا املشوار 
الرياضي مازلت تبحث عن 

املواهب وتكتشفها؟
٭ بكل تأكيد انا مستمر في البحث 
عن املواهب فهي اللبنة االولى لصنع 
الرياضي الناجح، وانا قمت بزيارة 
الغلب مدارس الكويت برفقة مدرب 
فريق خيط����ان للجمباز الصيني 
الختيار الالعبني الصغار واالنضمام 
للعبة، واستطعت ان احصل على 10 
العبني يعتبرون صفوة من املواهب 
الصغيرة غير املرتبطني مع االندية، 
وشارك 3 منهم الول مرة في بطولة 
مؤخرا واستطاعوا حتقيق نتائج 
مميزة ج����دا واالمل معقود عليهم 

للبروز بشكل كبير مستقبال.

هل هناك اختالف بني 
اكتشاف املواهب االن عنه 
في السابق خصوصا فيما 

يتعلق باقناع االهل؟
٭ من املس����تغرب انه رغم تطور 
الرياضة ودخولنا عصر االحتراف 
اال ان اقناع االهل احد اهم العوائق 
التي تواجهك مع املواهب الصغيرة، 

٭ تدهور اللعبة مؤخرا يرجع لعدة 
اسباب لعل احتاد اليد مسؤول عن 
معظمها خصوصا فيما يتعلق بغياب 
دوره في االش����راف على التدريب 
باالندية، وايضا من املفترض ان 
يس����مح بالتعاقد م����ع احملترفني 
فحالنا من ح����ال اقوى الدوريات 
االوروبية كاملانيا واسبانيا وهذا 
االمر يؤدي ال����ى احتكاك العبينا 
باحملترفني وزيادة املنافسة على 
املراكز االساس����ية بالفريق، هذا 
باالضافة الى انعدام االثارة والندية 
من خالل اخلطأ الكبير في دوري 
الدمج وهو معمول حلماية العربي 
والقادسية من السقوط الى الدرجة 
الثانية، وم����ن املفترض ان يعمل 
بنظام الدرجتني ومباريات ذهاب 
واياب في ص����االت االندية وعدم 

قصرها على صالة االحتاد فقط.

هل صحيح ان منتخب كرة 
القدم يدين لك بشيء من 

الفضل في احرازه خليجي 
20 مؤخرا؟

٭ »يجيب مبتسما« وليد علي هو 
من احرز هدف الفوز بالبطولة وانا 
من اجبرته على لعب كرة القدم، 
فأتذكر ان وليد علي أتى الي وتدرب 
كالعب كرة يد وكانت لديه رغبة 
كبيرة في االستمرار باللعبة ولكنني 
اجبرته على التوجه الى كرة القدم 
بعد ان ملست موهبته، واحلمد هلل 
ان نظرتي بوليد لم تخب وسجل 

هدف الفوز بالبطولة.

ما اسباب شح املواهب في 
رياضتنا؟

٭ وزارة التربي����ة تتحم����ل احد 
اسباب اندثار املواهب في الرياضة 
الكويتية، فهي اوكلت مهمة التدريس 
في االلعاب البدنية الى املدرسات، 
وهن يخجلن م����ن تدريب االوالد 
سواء في كرة القدم او اليد او العاب 
القوى، ومن املفترض ان يوضع 
مدرسون للتربية البدينة في املراحل 
االبتدائية حتى يعملوا على تنمية 
مواهب الالعبني، هذا باالضافة الى 
ان اغلب مدربي االلعاب اجلماعية 

أسس الدفاع خصوصا ان جميع 
الالعبني مييلون الى الهجوم وليس 
الدفاع، وكنت وقتها اقوم ببعض 
االلعاب الصغيرة والترفيهية لكي 
اجذبهم ال����ى الدفاع، وجنحت في 
ه����ذه الفترة في صنع جيل ذهبي 
منهم سعود املذن وفهد املذن وعلي 
املذن وحسن املذن وعبداهلل حسني 
وخالد حسني وعلي حسني ومحمد 
حسني واحلارس عبداهلل السعودي 
وثالثة منهم استمروا فترة طويلة 
في املنتخب الوطن����ي، والى االن 
االجيال التي دربتهم جتدهم مثقفني 

في لعبة كرة اليد.

متيزت كمدرب يد في 
خيطان وكانت عالقتك 

مميزة مع اغلب جنوم اللعبة 
ملاذا ابتعدت عن العمل في 

كرة اليد؟
٭ ابتعادي كان بس����بب خالفات 
ادارية فق����ط ال غير، رغم انتاجي 
اجليد على صعيد اللعبة فأنا اعمل 
ضمن هدف معني وهو ايصال اكثر 
من 5 العبني الى املنتخب الوطني 
في كل جيل ادربه، وقد حققت ما 

اسعى اليه بفضل من اهلل.

ماذا عن وضع خيطان 
احلالي في اللعبة؟

٭ لن حتصل جميع فرق خيطان 
في ك����رة الي����د عل����ى اي بطولة 
بسبب عدم الرؤية االستراتيجية 
الواضحة للعبة والتخبطات التي 
به����ا، ويحزنني جدا ما اراه حاليا 
خصوصا ان ابناء خيطان املميزين 
بيعوا في ليلة ظلماء ففقد النادي 
بريقه في لعبة كرة اليد وهذا احد 
اهم اسباب تراجع اللعبة في النادي، 
وكل هذا االمر بس����بب اخلالفات 
االدارية، واتذكر في احد االيام ان 
احد االداري����ني جاءني طالبا مني 
ابالغ الالعبني بعدم احلضور ملباراة 
مهمة حتى يسجل الفريق على انه 

منسحب ولكنني رفضت بشدة.

لعبة اليد في تراجع مخيف 
برأيك ما االسباب؟

تراجع املواه����ب في الرياضة 
الكويتية لم يكن اال نتيجة االهمال 
في اكتشافها، ولعل احد اهم اسباب 
االهمال يرجع الى اندثار الكشافني 
عن املواهب في املدارس او املالعب 
الترابية او مراكز الش����باب، هذا 
باالضاف����ة الى عدم تثقيف بعض 
املدربني لالعبني فنيا وتدريبهم فقط 
على بعض اجلمل التكتيكية وهو 
االمر الذي يجعل مهارة وموهبة 
الالعب تراوح مكانها من دون اي 

تطور وتقدم. 
ولعل ظاهرة الكشافني ليست 
ظاهرة كويتية بحتة بل هي احدى 
الظواهر الصحي����ة الرياضية في 
العالم اجمع، لذلك جتد كبار االندية 
االوروبي����ة تعتمد ال����ى االن على 
الكشافني في تعاقداتها مع الالعبني 
الصغار وفي جميع االلعاب. جاسم 
أشكناني مدير لعبة اجلمباز بنادي 
خيطان واملدرب السابق لكرة اليد 
وأحد ابرز الكش����افني الرياضيني، 
يروي ل�� »األنباء« مشواره الرياضي 
املميز وكيفية صناعته للمواهب في 
لعبة اليد او اجلمباز، كما يضع لنا 
احللول لتفادي اندثار الكشافني في 

املالعب الكويتية.

بدأت العبا لكرة القدم في 
القادسية واعتزلت كالعب 
يد في خطيان كيف حدث 

ذلك؟
٭ رئيس نادي خيطان الس����ابق 
املرحوم جاسم العيسى له فضل 
كبير علي ملا وصلت اليه االن، فبعد 
بداياتي في نادي القادسية كالعب 
كرة قدم شاهدني العيسى فجاء الى 
منزلي بخيطان مباشرة وطلب مني 
ان اكون العبا في صفوف خيطان 
فاشترطت عليه ان انتقل لكرة اليد 
فوافق وقد استمررت لفترة طويلة 
كالعب كرة يد حتى سنة 1975 التي 
وصلنا فيها الول مرة الى الدرجة 
االولى وحينها اخط����رت االدارة 
برغبتي ف����ي االبتعاد عن مزاولة 
اللعبة وفتح املجال امام الالعبني 

الشباب. 
وعندها طلب مني امني الس����ر 
عيسى الرشود في عام 1976 العمل 
في املراحل السنية بالنادي كمساعد 
مدرب وكنت وقته����ا أتقاضى 30 

دينارا فقط راتبا شهريا.

ماذا عن بداياتك التدريبية؟
٭ اتذكر ان وزارة التربية بالتعاون 
مع وزارة الشؤون افتتحت مراكز 
شباب جلميع االلعاب وكان الهدف 
منها خدم����ة االندية واكتش����اف 
النج����وم، ووقتها كنت أدير مركز 
ابرق خيطان واستطعت ان اضم 
العديد الى النادي حتت اش����رافي 
كالعبني كرة يد، وكنت في بداياتي 
مع الصغار ارك����ز على تعليمهم 

اشكناني يتحدث ل� »االنباء«جاسم اشكناني

يحيى حميدان  ٭
 ٭

حامد العمران  ٭


