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أبدى أبطال بطولة احلسن الدولية الثانية ملنتخبات حتت 12 سنة في كرة السلة رئيس الوفد وعضو احتاد اللعبة سعد العجمي واملدرب أحمد اجلالوي والالعبان مساعد العتيبي وعادل مديد سعادتهم الغامرة بفوز منتخب »امليني 

باسكت« بالبطولة التي احتضنتها املغرب خالل الفترة من 5 وحتى 11 الشهر املاضي. وكان منتخب »امليني باسكت« قد حقق نتائج الفتة خالل مشاركته في بطولة احلسن نال على اثرها اشادات واسعة من قبل وسائل االعالم 

املغربية. ومتكن منتخبنا من الفوز على محافظة الصحراء 33-12 ومستضيف البطولة االحتاد التوركي 31-22 ومحافظة الوسط 29-16 ليتأهل الى الدور نصف النهائي ويواجه منتخب السنغال الذي تخطاه بنتيجة 25-20 ومن 

ثم متكن من االنتصار على املنتخب املغربي 21-19 في املباراة النهائية للبطولة. وأكد العجمي واجلالوي والعتيبي ومديد على ضرورة املشاركة في مثل هذه البطوالت بصفة مستمرة بسبب فائدتها الكبيرة على الالعبني صغار 

السن من جميع النواحي الفنية والتكتيكية وهو ما سيعود ايجابا على مستوى منتخباتنا في املستقبل البعيد من خالل احلرص على املشاركة في بطوالت حتت 12 سنة. وأوضح العجمي أن احتاد السلة يدرس وبصفة جدية اشراك 

الفريق احلاصل على بطولة احلسن في بطولتي دوري وكأس حتت 12 سنة في املوسم املقبل لتكوين نواة منتخب قوي ومتجانس في السنوات املقبلة. وأجاب ضيوف ديوانية »األنباء« عن العديد من االسئلة في احلوار التالي:

جنوم »امليني باسكت« أبطال »احلسن الدولية«: حققنا اللقب 
كتب: يحيى حميدان

أحمد اجلالوي في حوار باسم مع أحد القراءسعد العجمي يرد على أسئلة قراء »األنباء«

)هاني الشمري( ضيوف ديوانية »األنباء« أبطال »احلسن الدولية« مع الزمالء في القسم الرياضي      

الالعب���ني جلميع اخلطط ولم 
أواجه صعوبة في شرح أي خطة 
هجومية أو دفاعية ومبجرد أن 
أحتدث لالعبني يطبقون اخلطة 

بحذافيرها.

وكيف ترى قوة البطولة 
وفائدتها لالعبني فنيا؟

٭ اجل���الوي: البطولة مفيدة 
جدا لالعبني من جميع النواحي 
وليس���ت الفنية فق���ط، وفي 
احلقيق���ة االس���تفادة الكبرى 
الت���ي الحظناها ه���ي كيفية 
الالعب���ني الصغار مع  تعامل 
املدرجات املمتلئة باجلماهير 
خاصة في النهائي بعد حضور 
اجلماهير املغربية بكثافة األمر 
الذي تسبب في ارتباك العبينا 
في بداية املباراة لكن بعد ذلك 
متكنوا من اس���تعادة املبادرة 
البلد  والتغلب عل���ى منتخب 

املضيف.
اضافة الى ذلك فان البطولة على 
الصعيد املعنوي سيكون لها 
اثر كبير على هذه املجموعة من 

الالعبني على املدى البعيد.

صالح الكندري: سؤالي 
لالعبني مساعد العتيبي 
وعادل مديد، ما رأيكما 

في البطولة؟
٭ العتيب���ي: البطول���ة قوية 

عبداهلل السالم: مبروكني 
الفوز ببطولة احلسن 
الدولية ومنها لألعلى، 

وسؤالي الى سعد 
العجمي، ممكن يعطينا 
نبذة عن البطولة وكم 

فريقا شارك؟
٭ العجمي: هي بطولة دولية 
تقام سنويا وحتمل اسم ولي 
عهد املغرب من���ذ ما يقارب 8 
سنوات وفي اخر سنتني فضل 
الى  البطولة حتويلها  منظمو 
بطول���ة دولية تتم من خاللها 
الفرق  العديد من  اس���تضافة 
العربي���ة واالوروبية حتت 12 

سنة.
وفي مش���اركتنا األولى العام 
الثالث  املاضي حققن���ا املركز 
مع نخبة م���ن الفرق العربية 
الذي لعب  ومنتخب فرنس���ا 
بفريق حتت 14 س���نة وهو ما 
البطولة، وفي  يخالف قوانني 
بطولة العام احلالي ش���اركت 
9 فرق منها ف���رق احملافظات 
املغربي���ة ومنتخب���ا املغرب 
والسنغال ومتكنا من حتقيق 
املركز األول بعد اجتيازنا العديد 
من فرق احملافظات املغربية ومن 
ثم الفوز على منتخب السنغال 
في نصف النهائي ثم الفوز على 
املغرب في النهائي وهو اجناز 
معنوي نفتخ���ر بتحقيقه من 
خالل هذه العناصر الصغيرة 
والتي حصلت على اس���تفادة 
كبيرة من ناحية اخلبرة والتعود 
على املباريات اخلارجية جراء 
البطولة  مش���اركتها في هذه 

الدولية.
وأود االش���ارة الى أنه كان من 
املفترض أن تشارك منتخبات 
السعودية ومصر واسبانيا في 
البطولة اال أن التفجيرات التي 
حصلت في مراكش قبل البطولة 
بأيام تسببت في انسحاب هذه 
املنتخب���ات وخاصة املنتخب 
االسباني الذي كان يقيم معسكرا 
في مدينة طنجة قبل البطولة 
بأسبوع وهو ما حدا باملنظمني 
على إدخال ف���رق احملافظات 

لتعويض الفرق املنسحبة.

سؤالي الثاني الى الكابنت 
أحمد اجلالوي، هل 

واجهتك صعوبات مع 
الفريق أثناء التدريبات 

االستعدادية للبطولة؟
٭ اجلالوي: نع���م واجهتني 
صعوبات نوعا ما، اذ لم يتدرب 
أيام بسبب  الفريق س���وى 4 
الدراسية  ظروف االمتحانات 
لالعبني ولكن بالرغم من قصر 
أنني فوجئت  اال  فترة االعداد 
الس���ريع لدى  باالس���تيعاب 

البطوالت املقبلة.

سؤالي الثاني للجالوي 
ماذا ينقص منتخباتنا 

وأنديتنا للمنافسة على 
نطاق واسع في البطوالت 

اخلليجية والعربية 
واآلسيوية؟

٭ اجل���الوي: منتل���ك العبني 
يعدون األفضل واألكثر مهارة 
من نظرائهم في الدول املجاورة 
وما ينقصن���ا فقط هو الطول 
واملعس���كرات الطويلة لتكون 
لن���ا كلمة في كل املش���اركات 

اخلارجية.
وينقصنا ايضا زيادة اهتمام 
بعض األندية بالالعبني الصغار 
خاصة ما دون ال� 10 س���نوات 
وهذه املرحلة العمرية بحاجة 
الهتمام مضاعف واسناد مهمة 
تدريبهم ملدربني متخصصني.

محمد اخلالدي: مبروكني 
البطولة وان شاء اهلل 

تكون فاحتة خير على 
بقية املنتخبات، وسؤالي 
لالعبني العتيبي ومديد 

ما أصعب مباراة في 
البطولة؟

٭ العتيبي ومديد: أصعب مباراة 
ضد السنغال في نصف النهائي 
وكنا متخوفني من هذه املباراة 

البعيد وحلث  في املس���تقبل 
الالعبني على التميز واالجتهاد 

وحب اللعبة.

ناصر العنزي: احب 
اشيد مبا حققه الفريق 

في بطولة احلسن الدولية 
وبالتوفيق ملنتخبات 
كرة السلة في جميع 

البطوالت املقبلة وامتنى 
أن ينصب اهتمام االحتاد 

واألندية على فرق 
القاعدة، وأحب أن اتوجه 
بالسؤال الى اجلالوي.. 

ما سبب تدهور اللعبة في 
السنوات األخيرة؟

٭ اجلالوي: في البداية أشكرك 
على كالمك ولكن أخالفك الرأي 
في مس���ألة هبوط مس���توى 
اللعبة واجلميع يشهد بتطور 
منتخباتنا وأنديتنا في السنني 

األخيرة.
وعلى سبيل املثال حقق منتخبنا 
الوطني املركز الثاني في بطولة 
اخلليج وحصل منتخب الشباب 
على لقب بطولة اخلليج األخيرة 
الت���ي أقيمت في البحرين عام 
القادس���ية بلقب  2009 وفوز 
بطولة األندية اخلليجية عام 
2009 وباملجمل العام فالنتائج 
تعد ممتازة في السنوات األخيرة 
ونأم���ل أن تتحس���ن أكثر في 

وشخصيا انا استفدت الكثير 
ويكفي احتكاك���ي مبنتخبات 
تتميز بالطول مثل الس���نغال 
واملغرب وامتنى املشاركة في 

مثل هذه البطوالت سنويا.
مديد: هي أول بطولة خارجية 
أخوضها واستطعنا ان نفوز ب�5 
مباريات ضمن البطولة وكل هذا 
بفضل مجهود الالعبني وخطط 
املدرب وكل الالعبني استفادوا 

بصورة كبيرة من البطولة.

سامي العلي: السؤال 
موجه الى العجمي، ما 
مدى فائدة مثل هذه 

البطوالت بالنسبة 
لالعبني الصغار؟

٭ العجمي: اقامة البطوالت ملا 
دون 12 س���نة مهمة جدا وهي 
التي تخلق العبني للمستقبل 
ونحن في احتاد الس���لة نقوم 
بعم���ل مهرجانات مبس���طة 
سنويا تش���ارك فيها األندية 
اقامتها  ولكن ما مينعنا م���ن 
بشكل موسع واستضافة فرق 
خليجي���ة أو عربي���ة هو عدم 
وجود صالة خاصة في االحتاد 
ونحن متفائلون بإنهاء صالة 
الشيخ سعد العبداهلل بأسرع 
وقت لتتيح لنا اقامة مثل هذه 
البطوالت بصفة دورية لتعود 
الفائدة على كرة السلة الكويتية 

العجمي: ندرس 
إشراك »امليني 

باسكت« في دوري 
وكأس حتت

 12 سنة

اجلالوي: البطولة 
مفيدة جداً لالعبني 
من جميع النواحي

االسم: سعد مبارك العجمي
تاريخ امليالد: 14 مارس 1965

املهنة: ضابط أمن في شركة البترول الوطنية
احلالة االجتماعية: متزوج

السكن: العقيلة
E -Mail: saad65_55@hotmail.com

االسم: مساعد راشد العتيبي
تاريخ امليالد: 16 يناير 1999

النادي: الكويت
املركز داخل امللعب: صانع ألعاب

السكن: الفردوس
E-Mail: baderhum@hotmail.com

البطاقة الشخصية

البطاقة الشخصية
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عن جدارة ووسائل اإلعالم املغربية أشادت مبستوى مواهبنا

أبطال بطولة احلسن الدولية في لقطة تذكارية مع الكأس بعد املباراة النهائية

العجمي واجلالوي يتوسطان الزميلني أحمد حسني ويحيى حميدان والالعبني عادل مديد ومساعد العتيبي وشقيقه العب النصر بدر

العبو منتخب »امليني باسكت« في جولة ترفيهية باملغرب

بس���بب متيز العبي السنغال 
بالط���ول ومتكنا من هزميتهم 
وبلوغ النهائي من خالل املجهود 

الكبير الذي بذله الالعبون.

جراح فارس: حبيت 
ابارك لكم تتويجكم 

ببطولة املغرب وامتنى ان 
االحتاد يهتم أكثر بهذا 

الفريق، وسؤالي للعجمي 
ما دور االحتاد في دعم 

هذا املنتخب؟
٭ العجم���ي: لدينا مقترح في 
الس���لة  ادارة احتاد  مجل���س 
الشراك هذا الفريق في بطولة 
دوري البراعم حتت 12 س���نة 
لتكوي���ن ن���واة منتخب قوي 

للمستقبل.
وبالنسبة لدور االحتاد فمجلس 
االدارة لم يقص���ر مع الفريق 
ووفر له كل مستلزمات النجاح 
ويكفي حرص رئيس االحتاد 
الشيخ حمد السالم على تكرمي 
الالعبني ماديا في املطار مباشرة 
بعد عودته���م وقام بتكرميهم 
مرة أخرى بإقامة حفل عشاء 
في أحد املطاع���م وبحضوره 
شخصيا وهو ما يثبت حرص 
مجلس االدارة على دعم منتخب 

البراعم.
وما دور وزارة التربية 

وأولياء أمور الالعبني في 

من اللغة الفرنس����ية الى اللغة 
العربية وكان املدح ينهال على 
العبينا وفردوا لنا مساحات من 

الصور والتغطية الصحافية.

سؤالي الثاني للمدرب 
اجلالوي، هل أزعجك 

االحتجاج الذي تقدمت 
به ادارة فريق االحتاد 
التوركي املغربي على 

الالعب مساعد العتيبي، 
وما مبررات احتجاجهم؟

٭ اجل����الوي: نعم س����بب لي 
نوع م����ن االزع����اج خاصة أن 
التوركي تقدمت  ادارة االحتاد 
املباراة  أثناء سير  باالحتجاج 

وهو ما سبب ربكة لنا.
التوركي  ادارة  وكان احتجاج 
العتيب���ي العتقادهم أن  على 
عمره يفوق ال� 12 سنة لتميزه 
اثر  الكبي���رة وعلى  ومهارته 
ذلك ساهم تدخل رئيس الوفد 
سعد العجمي في تهدئة األمور 
وطلب من املنظمني اكمال سير 
املباراة ريثما يتم جلب جوازه 
الفريق  اقامة  األصلي من مقر 
املباراة بدقيقتني  انتهاء  وقبل 
العجمي اجل���واز على  وضع 
طاولة احلكام وهو ما س���بب 
ل���دى املنظمني  احراجا كبيرا 
الذين س���ارعوا باالعتذار من 

العجمي والطاقم االداري.

حمد الصقعبي: سؤالي 
للجالوي، من ترشح من 
الالعبني للتألق مستقبال؟

٭ اجلالوي: عادل مديد ومساعد 
العتيب����ي وبرج����س ض����اري 
وسلطان الشمري وحمد الفارس 
وعبدالرحمن العصفور وعبد 
الوه����اب اخلريب����ط، وجميع 
الالعبني سيكون لهم شأن كبير 
في املس����تقبل اذا م����ا اجتهدوا 

وثابروا لتطوير مستوياتهم.

سؤالي اآلخر لالعب 
العتيبي، ماذا يعني لك 

حصولك على لقب أفضل 
العب في البطولة؟

٭ العتيب���ي: يعني لي الكثير 
وحاول���ت أق���دم كل ما عندي 
مع املجموع���ة لتحقيق اللقب 
واحلمدهلل حصلنا على كأس 
املركز األول وحصلت على كأس 

افضل العب.

محمد الشمري: سؤالي 
للعجمي واجلالوي 

والعتيبي ومديد، ملن 
يوجهون رسائل شكر؟

٭ العجمي: أشكر مجلس ادارة 
احتاد كرة الس����لة وعلى رأسه 
رئيس االحتاد الشيخ حمد السالم 
عل����ى دعمه الال محدود للفريق 
والشكر موصول أيضا جلميع 
أعضاء االحتاد وباألخص أمني 
السر ضاري برجس على متابعته 
الدقيقة للفريق واتصاالته الدائمة 
أثناء تواجد الفريق في املغرب 
وأحب أن اش����يد ب����دور عضو 
احت����اد الس����لة واداري الفريق 
سعود عمير واملشرف عبداهلل 
الفودري واملدرب أحمد اجلالوي 
والالعبني على تعاونهم وروحهم 
األخوية طوال فترة التواجد في 
املغرب، وال يفوتني توجيه الشكر 
الى ادارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وخاصة الى مدير عام 
الهيئة بالوكالة الشيخ طالل الفهد 
على جهوده في تس����هيل مهمة 
مشاركة الفريق في بطولة احلسن 
الدولية وهو أمر غير مستغرب 
من »بو مشعل«. والشكر كذلك 
لس����فيرنا في املغرب ش����مالن 
الرومي والسكرتير األول صالح 
احلداد على اهتمامهم بالفريق 

وحضورهم للمباراة النهائية.
اجلالوي: أشكر ادارة احتاد السلة 
على ثقتها فيني وجتديد عقدي 
لسنة قادمة وأعدهم باملزيد، كما 
أشكر الالعبني وأولياء امورهم 

على تعاونهم.
العتيبي ومديد: نش���كر احتاد 
اللعبة وادارة الفريق على دعمهم 
لنا ونتمنى املشاركة في مثل 

هذه البطوالت سنويا.

وسؤالي اآلخر الى 
الالعبني العتيبي ومديد، 

هل كانت مباريات 
البطولة صعبة أم سهلة؟

٭ العتيبي: جمي����ع املباريات 
كانت في غاية الصعوبة ورغم 
انتصاراتنا املتتالية اال أن هذا 
األمر ال يعني اننا واجهنا فرقا 
سهلة بل على العكس من ذلك 

كانت جميع الفرق قوية.
مديد: بالفعل لم جند س����هولة 
في حتقيق االنتصارات ولوال 
جهود جميع الالعبني وروحهم 
القتالية ملا حققنا املركز األول 

وبجدارة.

احمد الفضلي: كجماهير 
رياضية نبارك الحتاد 
السلة حتقيق الفريق 

للمركز األول في بطولة 
احلسن ونتمنى املزيد 
في املشاركات املقبلة، 

وسؤالي للعجمي ما ردة 
فعل املنظمني واالعالم 
املغربي على مستوى 

منتخبنا؟
٭ العجم����ي: ردة الفعل كانت 
طيبة س����واء م����ن املنظمني أو 
الصحف املغربية، وفي احلقيقة 
كان املنظمون القريبون من وفدنا 
يجلبون لنا الصحف املغربية 
ويقومون بترجمة ما هو مكتوب 

التعاون مع ادارة منتخب 
»امليني باسكت«؟

٭ العجمي: كان���وا متعاونني 
الى أبعد احلدود، وفيما يخص 
وزارة التربية وجدنا كامل الدعم 
والتعاون من قبل مدراء املناطق 
واملدارس ولم نواجه أي صعوبة 
في جتميع الالعبني والسفر مع 
الفريق الى املغرب وبعد العودة 
من البطولة قامت بعض املدارس 
بتكرمي العبيها املشاركني في 
بطولة احلس���ن وهو أمر جيد 
يستحق من خالله مدراء املدارس 
الثناء والشكر على ما قاموا به 

من أجل تكرمي الالعبني.
أما أولياء أمور الالعبني فكانوا 
الداعمني الرئيسيني لنا ويعدون 
من أكبر املساندين ودورهم ال 

ميكن انكاره.

طالل املطيري: أحب 
أن أتوجه بسؤالي الى 
اجلالوي، هل واجهت 
صعوبات في التعامل 

مع الالعبني خاصة أنهم 
صغار السن؟

٭ اجلالوي: بالعكس لم أالق 
أي صعوبات تذكر وكان جميع 
الالعبني متعاونني ويسمعون 
ال���كالم والتوجيهات ولم أجد 
اال االنصات وتنفيذ األوامر من 

قبل الالعبني.

العتيبي: البطولة قوية 
واستفدت الكثير 

من املشاركة

مديد: لم جند 
سهولة في حتقيق 

االنتصارات

االسم: أحمد هاضل اجلالوي
تاريخ امليالد: 5 يوليو 1969

املهنة: متقاعد
احلالة االجتماعية: متزوج

السكن: ضاحية عبداهلل املبارك

االسم: عادل خالد سالم مديد
تاريخ امليالد: 22 فبراير 1999

النادي: القادسية
املركز داخل امللعب: جناح 

السكن: جنوب السرة
  E-Mail: q8_3dool_1999@hotmail.com

البطاقة الشخصية

البطاقة الشخصية

وفد أبطال »احلسن الدولية« برجس يبارك لألبطال
ضم وفد منتخبنا للميني باسكت كال من عضو احتاد السلة سعد 

العجمي )رئيسا للوفد( ومعه عضو االحتاد سعود عمير )اداري( وعبداهلل 
الفودري )مشرفا( وأحمد اجلالوي )مدربا(، باالضافة الى 12 العبا وهم: 

عبدالرحمن العصفور، عبدالوهاب اخلريبط، مساعد العتيبي، محمد 
عدنان، خالد الرشيدي، مبارك الراجحي، عبداللطيف املانعي، مانع املانع، 

سلطان الشمري، برجس ضاري، حمد الفارس وعادل مديد.

بارك أمني سر احتاد السلة ضاري برجس خالل مداخلته الهاتفية مع 
ضيوف »األنباء« لرئيس وفد منتخبنا سعد العجمي ولسعود عمير 

ولالعبني بعد فوزهم ببطولة احلسن الدولية الثانية )حتت 12 سنة(، مؤكدا 
على أن ما أسعده أكثر هو سلوك الالعبني الذين كانوا خير سفراء لكرة 
السلة الكويتية من خالل انضباطهم وأخالقهم العالية التي أبدوها خالل 

مجريات البطولة. واشاد برجس مبدى فائدة هذه البطوالت على الالعبني.


