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أحمد حسين

جنم ساطع في سماء كرة اليد احمللية، وقمر منير يدور في فلك نادي الكويت وازرق 

اليد، ينتمي الس�رة رياضية عريقة وميتاز بالطول الفارع والقوة البدنية الهائلة، وهو ابن 

اسطورة كرة اليد بنادي الكويت واملنتخب الوطني السابق  هاشم الغربللي، وهو شقيق 

محمد وخالد، انه عبداهلل الغربللي الذي يعد موهبة جديدة تضاف الى سلسلة املواهب 

التي كانت وظلت وس�تبقى مع نادي الكويت واملنتخبات الوطنية لكرة اليد. ويس�عى 

عبداهلل الغربللي )16 عاما( والذي س�يحتفل بعيد ميالده السابع عشر بعد يومني الى 

قيادة نادي الكويت للمنافس�ة بقوة على الفوز بالبطولة التنش�يطية ودوري اليد خالل 

الفترة املقبلة بجانب العودة الزرق اليد بعد ان منعته الدراسة من املشاركة مع املنتخب 

الوطني في معسكر االعداد االخير. 

واكد الغربلل�ي انه يبذل قصارى جهده في التدريبات من اج�ل قيادة »العميد« للفوز 

بالبطوالت على مستوى الشباب والفريق االول، ومتنى السير على طريق والده االسطورة 

هاشم الغربللي واالقتداء بشقيقيه محمد وخالد ، واعرب عبداهلل عن سعادته بالتواجد 

في ديوانية »األنباء« ووجه الشكر للمدربني واالداريني الذين صقلوا موهبته، وحتدث عن 

بدايته في لعبة السباحة في نادي الكويت قبل انتقاله لبراعم كرة اليد، كما حتدث 

عن مشاركته مع ازرق الناشئني في الفوز بكأس آسيا بجانب مشاركته في 

مونديال الشباب مبصر العام املاضي، وعبر عن احالمه وامنياته، واجاب 

على اسئلة القراء خالل احلوار التالي:

أشاد بتطور فرق المراحل السنية في ناديه.. وناشد اإلدارة التعاقد مع العبين »سوبر« للفوز بالبطوالت المحلية

منتخب ازرق الشباب امل كرة اليد الكويتية في السنوات املقبلة

أتمن�ى انضمام واص�ل ومراد والت�راك إل�ى األبيض للف�وز بالدوري

أوافق على االس�تعانة بمحترفي�ن.. وأرفض تجنيس األجان�ب لتمثيل األزرق
مسيرتك مع كرة اليد وهل سبق لك 

املشاركة في ألعاب أخرى؟
الرياضية في  بدأت مسيرتي 
لعبة الس����باحة بن����ادي الكويت 
وكان عم����ري آنذاك 7 س����نوات، 
واستمررت ملدة 3 سنوات، وكان 
والدي يش����جعني في البداية من 
أجل بناء جسم رياضي من خالل 
الس����باحة قبل ان يشجعني على 
االنضمام لبراعم كرة اليد بنادي 
الكوي����ت حيث لعب����ت مع فريق 
12 سنة حتت قيادة املدرب وليد 
العازم����ي ثم تدرج����ت مع جميع 
فرق املراحل السنية حتى وصلت 
للفريق األول املوسم املاضي حتت 
قيادة املدرب اجلزائري مصطفى 
موسوي، وعلى مستوى املنتخبات 
الوطنية انضممت ملنتخب األشبال 
ملدة عامني، وش����اركت في بطولة 
ودية قب����ل انضمام����ي ملنتخب 
الناشئني وشاركت في كأس آسيا 
للناش����ئني ثم انضمم����ت ألزرق 
الشباب وش����اركت معه في كأس 
العالم للش����باب. بالقاهرة 2009 
قبل انضمام����ي مؤخرا للمنتخب 
الي����د. وحققت كأس  األول لكرة 
آس����يا للناشئني كأبرز االجنازات 

في مسيرتي.
شيخة اخلالدي: ما ابرز املباريات 
الت��ي تألق��ت فيها س��واء مع نادي 

الكويت أو املنتخبات الوطنية؟
تألقت مع فريق كرة اليد بنادي 
الكويت أمام الساملية املوسم املاضي، 
ورغم خسارة العميد اال انني قدمت 
مستوى القى استحسان اجلميع 
كما تألقت مع فريق 18 سنة بنادي 
الكويت امام اليرموك وسجلت 10 
أهداف، وعلى مستوى املنتخبات 
تألقت امام منتخب مصر في كأس 
العالم للشباب بالقاهرة وسجلت 

6 اهداف.
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لقب  أعطيك  العن��زي:  فيص��ل 
»الوح��ش« نظ��را للق��وة البدني��ة 
التي  الكبي��رة  الكبي��رة واملوهب��ة 
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البط�والت  بحص�د  أحل�م 
ب�كأس  والف�وز  الكوي�ت  م�ع 

للمونديال والتأه��ل  آس�يا 

الدراس�ة منعتن�ي م�ن 
االنضم�ام ألزرق الي���د.. 
وأعت�ز بالفوز بكأس آس�يا 
والمش�اركة  للناش�ئي�ن 
ف�ي موندي�ال الش�ب�اب

نجم كرة اليد في الكويت عبداهلل الغربللي: انتظروا 
»العميد« بطاًل لدوري الدمج بعد موسمين..

وأرشح السالمية والصليبخات للفوز بالدوري والكأس

الكويت والقادسية.
ملاذا لم تشارك في معسكر أزرق 

اليد رغم انضمامك للمنتخب؟
الدراسة منعتني من االنضمام 
ملعسكر أزرق اليد استعدادا لكأس 
آس���يا لكرة اليد التي من املقرر ان 
تقام في لبنان الشهر املقبل في حالة 
مشاركتنا، وأمتنى العودة لألزرق 

في الفترة املقبلة.
جاي��د العدوان��ي )إداري ن��ادي 
الكوي��ت(: أح��ب ان أش��يد مبوهبة 
عبداهلل الغربللي وأتوقع له التألق في 
الفترة املقبلة ومنها لألعلى وسؤالي 
ع��ن الفريق ال��ذي يرش��حه للفوز 

بدوري 16 و18 سنة؟
مشكور بوحمود على املداخلة 
وأمتنى ان أكون عند حس���ن ظنك 
دائما، وأرشح الكويت للفوز بدوري 
16 سنة وكذلك دوري 18 سنة نظرا 
للتفوق الكبير والطفرة الهائلة التي 
تش���هدها فرق املراحل السنية في 

كرة اليد بنادي الكويت.
وما الفريق الذي ترش��حه للفوز 

بالدوري والكأس؟
انتمائ���ي ووالئي لنادي  رغم 
الكويت إال انني أرشح نادي الساملية 
للفوز بدوري كرة اليد، وأتوقع فوز 

الصليبخات ببطولة الكأس.

البداية

صفية مه��دي: كيف كانت بداية 

حام���د  اإلعالم���ي  الزمي���ل 
العمران: في البداية أحب أن أش��يد 
الت��ي ميلكها  الهائل��ة  باإلمكاني��ات 
عب��داهلل الغربلل��ي كالع��ب كرة يد 
متمي��ز لدرجة انه انض��م من أزرق 
خ��الل  الش��باب  ألزرق  الناش��ئني 
معس��كر هنغاريا حيث فاجأ اجلميع 
مبستواه وتسديداته القوية، وأمتنى 
ان يك��ون التزامه ف��ي املنتخب مثل 

التزامه في النادي، وسؤالي ما أبرز 
عروض االحتراف اخلارجي التي 

عرضت عليه؟
مش���كور بوخال���د عل���ى 
مداخلت���ك، وجاءني عرضان 
لالنتقال من ناديني باإلمارات 
وقطر ولكن إدارة نادي الكويت 
العرض���ني وأعلنت  رفض���ت 
متس���كها بي كما رفض والدي 
العروض  الغربللي تلك  هاشم 

من أجل استكمال دراستي.

لم يف��ز فريق كرة الي��د بنادي 
الكوي��ت بدوري كرة الي��د منذ عام 
1973 فمتى يفوز الكويت باللقب من 

وجهة نظرك؟
أتوقع حصول  بعد موس���مني 
الكويت على دوري اليد نظرا للتطور 
الس���نية  املراحل  الكبير في فرق 
وظهور مواهب صاعدة قادرة على 

حتقيق البطوالت القادمة.
من  الكويت  تس��تبعد  وهل 
املنافس��ة على دوري املوس��م 
احلال��ي وما أب��رز الفرق التي 
عل��ى  للمنافس��ة  ترش��حها 

اللقب؟
أتوق���ع ان الكويت راح 
يناف���س بقوة عل���ى لقب 
ال���دوري، لك���ن حظ���وظ 
الصليبخ���ات والس���املية 
والعرب���ي والفحيحيل 
أقوى نسبيا من 




