
رياضــــة السبت
22  مايو  2010

ألو22

أحمد حسين
يعتبر العب الدائرة باملنتخب الوطني لكرة اليد ونادي الساملية عبداهلل ذياب جنما من العيار الثقيل وموهبة كبيرة تستحق االشادة والتقدير، وأحد 
أبرز جنومنا املوهوبني وامللتزمني داخل وخارج امللعب، وصاحب مسيرة كبيرة حافلة باالجنازات والبطوالت املتعددة سواء مع أزرق اليد أو الساملية، 
كما يعد عبداهلل امتدادا ملسيرة والده العب املنتخب الوطني السابق والنادي العربي جاسم ذياب ومدير املنتخبات الوطنية حاليا بجانب عمه نائب 

رئيس االحتاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا بدر ذياب.
ويس�عى عبداهلل ذياب )30 عاما( لقيادة الساملية لتعويض خسارة الدوري والعودة لتحقيق االنتصارات من اجل الفوز بكأس االحتاد ، كما يتمنى 
ذياب قيادة أزرق اليد للفوز بدورة األلعاب اآلسيوية في أكتوبر املقبل بجانب التأهل ألوملبياد بكني 2012. وأكد ذياب خالل تواجده في ديوانية »األنباء« 
ان غياب أزرق اليد عن كأس آس�يا كان »مؤامرة« ضد كرة اليد الكويتية. وأعرب عن تفاؤله بالعودة للبطوالت الدولية في الفترة املقبلة، وأش�اد بزيادة 
عدد املباريات في الدوري خالل املوس�م احلالي مما أدى لتطور مستوى الالعبني، وحتدث ذياب عن حظوظ الساملية في املنافسة على البطوالت 
احمللية، واختار أبرز الالعبني الذين تألقوا خالل املوس�م احلالي، وحكى عن بدايته الرياضية وعّبر عن أحالمه وأمنياته وأجاب عن أس�ئلة القراء خالل 

احلوار التالي:

وتأهلنا لكأس العالم، كما حصلت مع أزرق 
اليد على املركز الثاني بكأس آسيا 2008 
بإيران وتأهلنا لكأس العالم، وشاركت في 
تصفيات أوملبياد بكني 2008 وحصلت على 
لقب أفضل العب في آس���يا في تصفيات 
بكني، كما حصلت على لقب أفضل العب 
في آس���يا في إيران 2008، وشاركت في 
3 بط���والت كأس عال���م بتونس وأملانيا 

وكرواتيا مع أزرق اليد.
قدساوية عازمية: هل سبق لك احلصول 

على عروض انتقال محلية أو خارجية؟
جاءن���ي ع���رض انتق���ال م���ن نادي 
الفحيحيل ولكن كان الس���املية مشاركا 
في بطولة خارجي���ة مما أدى الى رفض 

ذلك العرض.
حسني املطوع: من مثلك األعلى في كرة 

اليد؟
مثلي األعلى النجم سعد العازمي.

م��ن أفض��ل الالعب��ني خالل املوس��م 
احلالي؟

عبداهلل الغربللي )الكويت( وعبداهلل 
الشمالي )العربي( ومحمد الصالل وراكان 
الهاجري أفضل  تقي )الساملية( وسامح 

الالعبني خالل املوسم احلالي.

بنقلي لنادي الساملية، وانضممت لفريق 
14 سنة وتدرجت في فرق املراحل السنية 
حتى وصلت للفريق األول للساملية موسم 
1998 � 1999 وكان���ت أول مب���اراة لي في 
مهرجان اعتزال العب القادسية عبدالرضا 

البلوشي.
وحصلت على الدوري مع الس���املية 
موسم 2001/2000 وكأس االحتاد موسم 
2004/2003 و2007/2006 وكأس اخلليج 
لألندية األبطال عام 2004 وثاني البطولة 
اآلس���يوية 2001 وثاني آسيا 2002، كما 
شاركت مع النادي في بطولة العالم لألندية 

بقطر 2002.
الوطنية  املنتخبات  وعلى مس���توى 
انضممت ألزرق الشباب عام 1998 وحصلنا 
على املركز الثالث في بطولة آس���يا كما 
تأهلنا لكأس العالم للشباب قبل االنسحاب 
من املشاركة بسبب مش���اركة إسرائيل، 
وانضممت للمنتخب الوطني لكرة اليد عام 
2000 وشاركت في أوملبياد آسيا )بوسان( 
عام 2002 وحصلنا على امليدالية الفضية، 
كما ش���اركت في كأس آسيا 2004 بقطر 
وحصلنا على املركز األول وتأهلنا لكأس 
العالم وفزنا بكأس آسيا في تايلند 2006 

العب كرة اليد الس��ابق بنادي الس��املية 
عبداهلل موس��ى: أحب أن أش��يد مبستواك 
مع الس��املية واملنتخب الوطني وأمتنى لك 
التوفيق والنجاح في الفوز ببطولة الدوري، 
وأطل��ب منك فانيلتك عقب نهاية املوس��م، 
وسؤالي ما سبب تذبذب مستوى فريق كرة 

اليد بالساملية في الفترة األخيرة؟
مشكور على املداخلة وأوعدك بالفانيلة 
عقب نهاية املوس���م، وبالنسبة لتذبذب 
املستوى بسبب كثرة االصابات بالفريق 
بجانب ضغط املباري���ات )مباراتان في 
االسبوع( ولكن مازال األمل قائما في الفوز 

بكأس االحتاد.

البداية

جمان��ة الفضل��ي: كي��ف كان��ت بداية 
مسيرتك الرياضية، وهل سبق لك املشاركة 

في ألعاب أخرى غير كرة اليد؟
بدأت مسيرتي الرياضية في طفولتي 
كالعب اسكواش بالنادي العربي ثم انتقلت 
للعب كرة سلة بنادي الكويت قبل ان أعود 
لبراعم ك���رة اليد بالنادي العربي )حتت 
12 سنة( واستمررت مع الفريق ملدة عام 
واحد قبل ان يق���وم الكابنت عرفان بدير 

مشرف الساملية السابق فارس الكعبي: 
انت الع��ب كبي��ر وصاحب اجن��ازات مع 
الس��املية واملنتخب الوطني، وسؤالي أيهما 
تفضل العمل في املج��ال الفني أم اإلداري 

عقب اعتزالك؟
لم أقرر بعد العمل كمدرب أو إداري عقب 
اعتزالي كرة اليد ولكني أمتنى االستمرار 
في املالعب لقيادة الساملية للفوز بالبطوالت 
احمللية والعودة لألزرق وقيادته للتأهل 

ألوملبياد لندن 2012.
وما رأيك فيما يردده البعض عن هبوط 

مستوى أزرق اليد؟
ما في هبوط في مس���توى املنتخبات 
الوطنية لك���رة اليد، ولكن االيقاف الذي 
تعرضنا له اثر علينا وأدى الى نهاية جيل 
كامل من الالعبني كانوا مرش���حني للفوز 
بكأس آسيا لكرة اليد والتأهل لكأس العالم، 
املقبلة  البطوالت  وس���يعود األزرق في 
أقوى مما سبق، والدليل على ذلك تفوق 
املنتخبات الوطنية وفوز أزرق الناشئني 

والشباب بالبطوالت اآلسيوية.
هل تتمنى ان يصبح ولدك جاسم العب 

كرة يد؟
أمتنى ان يصبح جاسم عبداهلل جاسم 
ذياب العب كرة يد في املستقبل ويستكمل 

مسيرتي في املالعب ان شاء اهلل.
س��الم املطيري: ما حظوظ الساملية في 
الفوز بكأس االحت��اد، وما رأيك في مدرب 

الفريق عمر عازب؟
لدينا أمل كبير في الفوز بكأس االحتاد 
الدوري. وبالنسبة  وتعويض خس���ارة 
للمدرب اجلزائري عمر عازب فهو مدرب 
كفء ولدي���ه امكانيات كبيرة وجنح في 
تطوير مستوى الالعبني، ومتواجد معنا 
منذ املوس���م املاضي، مما أدى الى وجود 
استقرار فني بالفريق، وجنح عازب في 
ادخال مجموعة من الالعبني الشباب للفريق 
األول مما أدى الى وجود تنوع بني اخلبرة 

والشباب في الفريق.
من��ى العازم��ي: انا من أش��د املعجبات 
مبوهبتك وأمتنى لك التوفيق، وسؤالي كيف 

ترى مستقبل كرة اليد بنادي الساملية؟
مس���توى كرة اليد بالس���املية يبشر 
باخلير، لكني أمتنى من ناشئي وشباب 
الساملية االلتزام بالتدريبات والتألق في 
املباريات من أجل االنضمام للمنتخبات 
الوطنية، وذلك لقلة عدد الالعبني الناشئني 
والش���باب في منتخبات املراحل السنية 
بينما يتواجد على األقل 6 العبني مع أزرق 
اليد، وأناشد الالعبني الشباب االنضمام 
للمنتخب م���ن أجل تطوير مس���تواهم 

وخبراتهم.

العب 
ووظيفة

عبدالعزي���ز جني���ب: 
حارس عمارة

مبارك جن���م: بودي 
غارد

عبدالعزيز الزعابي: 
عارض أزياء

حس���ني صي���وان: 
كوافير

عبدالعزيز يلوس: 
مطرب فاشل

إبراهيم صنقور: ممثل 
كوميدي

يوسف الفضلي: معلم 
شيشة

أكد أن استبعاد منتخبنا الوطني من المشاركة 
في أولمبياد بكين 2008 وكأس آسيا 2010 »مؤامرة«

نجم كرة اليد» العمالق« عبداهلل ذياب:
أزرق اليد سيعود للبطوالت الدولية أقوى 
مما كان وسنرد على المشككين في قدراتنا

االس���م: عبداهلل جاس���م 
ذياب

امليالد: 17 ديسمبر  تاريخ 
1979

احلالة االجتماعية: متزوج 
ولديه جاسم ومحمد

السكن: بيان

البطاقة الشخصية

ذياب يتوسط الزميلني بالل غملوش وأحمد حسني

ذياب يرد على أسئلة املتصلني

والمعن�وي  الم�ادي  والدع�م  الجي�د  اإلع�داد  ينقصن�ا 
وبناء الص�االت واالحتراف للمنافس�ة على البط�والت الدولية

ال�دوري تط�ّور بع�د زي�ادة ع�دد المباري�ات وأتمن�ى 
االس�تعانة بحكام أجان�ب ومحترفي�ن لتطوير مس�توى اللعبة
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التشكيلة المثالية

ثالثيات 
مميزة

اختار ضيف ديوانية »األنباء« عبداهلل جاسم التشكيلة املثالية للمنتخب 
الوطني لكرة اليد، والتي تضم أفضل الالعبني احملليني، وجاءت اختيارات 
جاس���م كالتالي: يوسف الفضلي في حراسة املرمى وعبدالعزيز الزعابي 
وعبدالعزيز جنم في اجلانب األيس���ر وحسني صيوان وفيصل صيوان 
في اجلانب األمين وس���امح الهاجري كصانع ألعاب وعلى الدائرة مهدي 
القالف، وفي االحتياط الالعبون مهدي خان حارس���ا ومشاري العتيبي 
ومحمد الغربللي )يس���ار( واحمد س���رحان وفهد ربيع )امين( وعبداهلل 

الغربللي ومحمد الصالل.

الساملية،  أندية محلية:   3
الفحيحيل، والصليبخات

3 العبني محليني: علي مراد، 
س���عد العازمي، ويوسف 

الفضلي
3 مواه���ب صاعدة: محمد 
الغربللي، عبداهلل الغربللي، 

ومحمد الصالل
3 مدرب���ني: محمد مبارك، 
س���عيد حج���ازي وعمر 

عازب
3 العب���ني ع���رب: حمادة 
النقي���ب، وس���ام حم���ام 

ويوسف الفضلي
3 العبني عامليني: الفرنسي 
الكروات���ي  كرابايت���ش، 
ڤوري، واحلارس الفرنسي 

اومير
3 منتخبات عربية: الكويت، 

مصر، وتونس
3 منتخبات عاملية: فرنسا، 

كرواتيا، پولندا

على املشككني في قدراتنا.
متى يتجاوز ازرق اليد عقبة الدور األول 

في كأس العالم؟
أي فريق معد بشكل جيد ولديه مواهب 
وتخطيط جيد قادر على عبور عقبة الدور 
األول في املونديال بجانب تطبيق االحتراف 
الكامل، وجند املنتخب الكوري اجلنوبي 
يدخل  في معس���كر اعداد طويل قبل اي 
بطولة بفترة كافية كما ان تطور منتخب 
تونس كان بس���بب االحتراف اخلارجي 

واالعداد اجليد.
فجر الش��مري: ماذا ينقص ك��رة اليد 

الكويتية؟
ينقصنا الدعم املادي واملعنوي بجانب 
املالعب واملنش���آت والرعاة للمنتخبات 
الوطنية واالندية احمللية، وأتذكر عندما 
شاركت في اعتزال العب منتخب قطر لكرة 
اليد عبداهلل س���عد امان فوجئت بكثرة 
الش���ركات الراعية للعنابي لدرجة أنني 
لم أعرف لون فانيلة املنتخب القطري من 
تعدد االعالنات والرعاية على الفانيلة كما 
الطويلة واحلضور  ينقصنا املعسكرات 

اجلماهيري للبطوالت احمللية.
هيثم الش��طي: اش��كرك على مجهودك 
الطيب.. وس��ؤالي عن ناديك املفضل عامليا 

في كرة القدم؟
اش���جع ريال مدريد االسباني واتابع 

مبارياته بشغف كبير.
هل يؤث��ر وزنك الزائد عل��ى أدائك في 

املباريات؟
ال بالعك���س ال يؤثر ذل���ك على أدائي 
الس���لوڤيني  املدرب  ومس���تواي، وكأن 
ماركوڤيتش يقول إن العب الدائرة الزم 
اال يقل وزنه عن 100 كغم.. واستفيد من 
وزني في االلتحامات اجلس���دية واملرور 

من املنافسني.
صفية مهدي: ملن حتب أن تهدي 3 باقات 

ورد؟
أهدي باقة الورد األولى للوالد والوالدة 
والثانية حق زوجت���ي وعيالي والثالثة 

جلمهور نادي الساملية.
لو فزت بتذكرتي سفر ألي البالد تسافر 

ومع من؟
اس���أفر إل���ى القاه���رة م���ع زوجتي 

وأوالدي.
لطيف��ة العنزي: ما أفض��ل دولة القامة 

املعسكرات اخلارجية؟
سلوڤينيا األفضل إلقامة املعسكرات 
اخلارجية نظرا لكثرة املالعب واالجواء 
اجلي���دة ووجود فنادق جاه���زة كما ان 
الناس هناك ودودون ويعشقون الرياضة 

وخصوصا كرة اليد.

مس�تقبل ك���رة 
الي�د ف��ي الس�المي�ة 
بخير.. وأناش�د الناشئين 
االنضم�ام  والش�ب��اب 
الوطني�ة للمنتخب��ات 

مثل���ي  العازم�ي 
األعل�ى.. وم�راد والفضلي 
والش�مالي وتق�ي أفض�ل 
المحليي���ن الالعبي��ن 

والص�الل  الغربلل�ي 
والهاج�ري أب�رز المواهب 
الصاعدة ومبارك وحجازي 
وع�ازب أفض�ل المدربين

بعدما زاد عدد املباريات حيث كان املوسم 
املاضي الفريق يلعب 14 مباراة ولكن خالل 
املوسم احلالي نلعب 24 مباراة مما ادى 
لتطور مستوى الالعبني وزيادة االحتكاك 

واملنافسة.
ه��ل تؤي��د االس��تعانة بح��كام اجانب 

للدوري واالستعانة مبحترفني اجانب؟
امتنى االس���تعانة بحكام اجانب كما 
اناش���د احتاد اليد ضرورة املوافقة على 
االستعانة مبحترف اجنبي مع كل فريق 

لتطوير املستوى وزيادة االحتكاك.
ش��يخة اخلالدي: م��ا الس��لبيات التي 
حدثت م��ع أزرق اليد بعد التعرض لاليقاف 
واالستبعاد من املش��اركة في اوملبياد بكني 

2008 وكأس آسيا 2010؟
اجلوانب السلبية من االيقاف متثلت في 
انخفاض مستوى أزرق اليد واحلرمان من 
املشاركة في البطوالت الدولية واالوملبية 
حيث مت استبعاد ازرق اليد من املشاركة في 
كأس آسيا املؤهلة لكأس العالم بالسويد 
2011، وقد يتعرض جيل كامل من الالعبني 
املوهوبني للضياع بسبب ذلك لكن لدينا 
من املواهب واالمكانات الكثير والكثير لذلك 
سيعود ازرق اليد اقوى مما كان وسنرد 

ملساعد مدرب املنتخب محمد مبارك وهو 
صاحب فضل كبير في رفع روحي املعنوية 
بعد  االصابة التي تعرضت لها في الفترة 

املاضية.

أحالم وأمنيات

ن��وف الهاجري: ما أحالمك وأمنياتك مع 
الساملية وأزرق اليد؟

طموحي املش���اركة في أوملبياد لندن 
2012، وقيادة أزرق اليد في بطولة االلعاب 
اآلسيوية خالل ش���هر اكتوبر املقبل كما 
احلم بقيادة الساملية للفوز بكأس االحتاد 
واملشاركة في إحدى البطوالت اخلارجية 

وحتقيق لقبها.
بدر اخلميس: ما أسباب خسائر الساملية 
ف��ي ال��دوري، وهل ه��ي اس��باب فنية أم 

إدارية؟
اخلسارة يتحملها اجلميع سواء كان 
جهازا فنيا او اداريا أو العبني، ونس���عى 
للتعويض في الفترة املقبلة من اجل الفوز  

بكأس االحتاد.
م��ا رأيك في مس��توى ال��دوري خالل 

املوسم احلالي؟
يوجد تطور كبير في مستوى الدوري 

أسرة رياضية

عل��ي اخلال��دي: ه��ل أن��ت من أس��رة 
رياضية؟

نعم، أنتمي الى أسرة رياضية كبيرة 
فوالدي جاس���م ذياب كان العب كرة يد 
سابقا، في أزرق اليد والنادي العربي ويعمل 
حاليا مدير املنتخبات الوطنية لكرة اليد 
وعضو اللجنة األوملبية، وعمي بدر ذياب 
مشرف النادي العربي سابقا، وحاليا أمني 
سر احتاد كرة اليد وأمني صندوق االحتاد 
اآلسيوي ونائب رئيس االحتاد الدولي عن 
قارة آسيا، وعمي جمال ذياب كان العب 
كرة قدم سابقا بنادي الكويت، وكان ابن 
عمتي شعيب محمد العب كرة سلة سابقا 

بالكويت.

رسالة شكر

عبدالعزيز عاشق الساملية: ملن حتب ان 
توجه رسالة شكر؟

أحب أن أوجه رسالة شكر حق الوالد 
والوالدة وزوجتي حيث وفروا لي األجواء 
املناسبة ملمارسة اللعبة وخصوصا زوجتي 
التي حتملت كوني رياضيا وشكرا خاصا 

من 
المتصلين

الساملية  مش���رف 
الكعبي  السابق فارس 

والعب الس���املية الس���ابق 
عبداهلل موس���ى وس���الم 
املطي���ري ومن���ى العازمي 

ودالل العتيبي وجمانة الفضلي 
وقدساوية عازمية وحسني املطوع 

وعلي اخلالدي وعبدالعزيز عاشق الساملية 
ون���وف الهاجري وبدر اخلميس وش���يخة 
اخلالدي وفجر الشمري وهيثم الشطي وصفية 

مهدي ولطيفة العنزي. 

طموحنا كبير في الفوز بكأس االتحاد.. ولدينا 
أفضل الالعبين المحليين والمواهب الصاعدة

ضيف ديوانية »األنباء« عبداهلل ذياب يرد على أسئلة رئيس القسم الرياضي الزميل بالل غملوش والزميل أحمد حسني

ذياب تألق مع أزرق اليد في البطوالت اآلسيوية وكأس العالم

ذياب يسعى لقيادة الساملية للفوز بالبطوالت احمللية

كالعب  بدأت 
ف�ي  إس�ك�واش 
العرب�ي ث�م س�لة 
قب��ل  بالكوي�ت 
ألش�بال  انضمامي 
بالسالمية اليد  كرة 

)هاني الشمري(


