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اجلمعة ١٨ اكتوبر ٢٠١٩ رياضـة

رحلة »اليد« إلى طوكيو تبدأ من البحرين
يعقوب العوضي

يستهل منتخبنا الوطني 
األول لكرة اليد مشواره في 
البطولة اآلسيوية املؤهلة 
الى أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠ 
واملقامة حاليا في العاصمة 
القطريــة )الدوحة( بلقاء 
املنتخب البحريني الشقيق 
فــي الـ 6:٠٠ مســاء ضمن 
منافسات املجموعة الثانية 
التي تضم الى جانبهما كال 
من إيران وكوريا اجلنوبية.

هذا، وعقد مســاء أول مــن أمس اجتماع 
اللجنة الفنية للبطولة حيث مت اختيار اللون 
األزرق ملنتخبنا الوطني كما أدرج اجلهاز الفني 
ملنتخبنا أسماء ١6 العبا يشكلون املنتخب مع 
إمكانية استبدال 3 العبني في حاالت الضرورة.

وفي السياق ذاته، شرح مدرب الفريق يرمي 
ســيال بعض التكتيكات نظريا وعالج نقاط 
الضعف التي طرأت على األزرق في املعسكر 

التدريبي خالل التدريب األخير للفريق.
ومن زاوية أخرى، قام اجلهاز الفني بعرض 
ڤيديو ملباريات سابقة للفريق املنافس بغية 
شــرح بعض نقاط الضعــف ومكامن القوة 

واللعب على املضمون. 
وشرح يرمي ســيال أن املواجهة حساسة 
ليســت فقط لكونها مواجهة خليجية ولكن 
ألهميــة النقطتني التي يجــب أن تخطفا من 
املنافــس بطريقة أو أخرى، لذا فإن التكتيك 
واألساليب الدفاعية والهجومية ليست كافية 
وحدها ولكن اإلرادة القصوى والنهم للفوز 

وحتقيق نتيجة إيجابية ستساهم كثيرا في 
تخطي دور املجموعات. 

وحتضر أزرقنا للمهمة اآلسيوية عبر رحلة 
إعداد بدأها محليا عبر تدريبات اإلحماء ورفع 
معــدل اللياقة البدنية ثــم انتقل الى صربيا 
إلقامة معســكر تدريبي خارجي تخلله عدة 
مباريات ودية وعاد الوفد الى البالد ليستكمل 
االعداد احمللي ومن ثم اجته الى تركيا اذ لعب 
3 مباريــات ودية مع فرق من دوري الدرجة 

األولى التركي. 
وانتقــل األزرق الى الدوحــة قبل يومني 
متهيدا للمشاركة في البطولة، واستدعى املدرب 
الفرنسي يرمي سيال قائد اجلهاز الفني العب 
الكويت عبداهلل الغربللي بعد خضوعه للعالج 
الطبيعي في أملانيا وتابعه اجلهاز الطبي بقيادة 
اخصائي العالج الطبيعي جيرارد باول، الذي 
اكد ان الغربللي جاهز بنسبة كبيرة ملواجهتي 
كوريا اجلنوبية وإيران ولكن مشاركته أمام 
املنتخب البحريني اليوم تعود للجهاز الفني.

جانب من اجتماع اللجنة الفنية للبطولة

»السيدات« يسجل أول فوز دولي

أزرق الشباب يخسر أمام قطر ودياً

هادي العنزي

حقق منتخبنا الوطني لكرة قدم السيدات 
للصــاالت أول فوز دولــي في تاريخه، بعد 
تغلبــه بأربعة أهــداف دون رد في مباراته 
الودية التــي جمعته مع نظيــره األفغاني 
أمس األول، علما انه سيلتقي مجددا منتخب 
أفغانستان في 6.3٠ مساء اليوم على صالة 
نــادي الكويــت. وخالل املؤمتــر الصحفي 
ملواجهة أفغانستان الثانية وديا، أكدت مدربة 
منتخب الكويت شهرزاد مظفر جاهزية األزرق 
للمشــاركة في الدورة الرياضية السادسة 
لرياضة املرأة مبجلس التعاون اخلليجي، 
والتي تستضيفها الكويت من ٢٠ـ  3٠ أكتوبر 

اجلاري. وذكرت شهرزاد مظفر أن املنتخب 
وصل للجاهزية املرضية التي متكن الفريق 
من تقدمي مســتويات جيدة أمــام منتخبي 
السعودية والبحرين املشاركني في بطولة 
املرأة اخلليجية التي ســتنطلق خالل أيام، 
مضيفــة: »نأمــل الظهور بأفضل مســتوى 
وحتقيق أفضل النتائج، بعدما ملسنا تطورا 
كبيرا نحو األفضل، وسوف نواصل التقدم 
وفق اخلطة التدريبية املعدة مسبقا«، الفتة 
إلى أن 6 أشــهر من البداية لن تكون كافية 
لتقييــم منتخــب أو فريق بدأ مــن الصفر، 
وقدمت مظفر التهنئة لكل من دعم وســاند 
منتخب الســيدات للصاالت بعــد أول فوز 

دولي حققنه، رغم صعوبة املواجهة.

الدوحة - فريد عبدالباقي

خســر منتخبنــا الوطني 
لكرة القدم للشــباب حتت ١٩ 
ســنة أمــام نظيــره املنتخب 
القطــري بنتيجة ٠-٢، خالل 
الــذي جمــع  الــودي  اللقــاء 
الفريقني مســاء أول من أمس 
على مالعب أكادميية أسباير 
زون، فــي إطــار االســتعداد 
التصفيــات  خلــوض غمــار 
املؤهلة لكأس آســيا ٢٠٢٠ - 
حتت ١٩ سنة - حيث أوقعت 
قرعة التصفيات املنتخب ضمن 
املجموعة األولى بجانب العراق 
)املضيفــة(، ســلطنة عمان، 
فلســطني، وســتقام اجلولــة 
األولى من مباريات املجموعة 

في اللقاء الــودي األول الذي 
أقيــم علــى هامش معســكر 
منتخبنا الوطني في العاصمة 

دينكــو  الكرواتــي  بقيــادة 
جيليتش، بإشراك عدد كبير من 
العبيه خالل املباراتني الوديتني 
من أجل الوقوف على مستواهم 
قبل خوض املعترك اآلسيوي.

يذكر أن بعثة األزرق عادت 
إلى الكويت مساء أمس برئاسة 
عضــو مجلــس إدارة االحتاد 
الكويتي د.إبراهيم االنصاري، 
ومدير املنتخب حمد احلربي.
وهذا، حرصت أفراد بعثة 
منتخبنــا الوطنــي على رفع 
الفتة تتحمد بالسالمة لصاحب 
الســمو أميــر البالد الشــيخ 
صباح األحمد مبناسبة عودته 
إلى أرض الوطــن بعد رحلة 
عالجية في الواليات املتحدة 

األميركية.

القطرية الدوحة، سجل هدفي 
الفوز عبدالعزيز ناجي وبندر 
الســالمة. وقام اجلهاز الفني 

٢ نوفمبر املقبل.
وكان األزرق حقــق الفوز 
على منتخب بنغالديش ٢-٠ 

»الصاالت« يكتسح فلسطني في تصفيات كأس آسيا
يحيى حميدان

حقق منتخـــبنا الوطني لكرة الصاالت فوزا كاســحا 
على حساب فلسطني 7-١ في افتتاح منافسات املجموعة 
األولى من تصفيات منطقة غرب آسيا املقامة في العاصمة 

البحرينية املنامة واملؤهلة إلى النهائيات القارية.
وأحرز أهداف »األزرق« كل من عبدالرحمن الوادي 
)3 أهداف( ويوســف اخلليفة )هدفان( وعبدالرحمن 

الطويل وناصر العلبان هدف لكل منهما.
وقدم منتـــخبنا مباراة رائعة ومســـتوى متـــميزا 
محققا بذلك أول ثالث نقاط ثـــمينة ليتـــصدر مجموعته 
في التصفيات املؤهلة لكاس آسيا املقبلة التي ستقام 

في تركمانستان العام املقبل.
وفي بقيــة اللقاءات، فاز لبنــان على عمان ١٠-٢، 
والسعودية على قطر 5-٢، وتعادل املستضيف البحرين 

يوسف اخلليفة يحتفل مع زمالئه بإحراز أحد األهداف مع اإلمارات 3-3.

العربي لتحقيق أول فوز على حساب الشباب
ناصر العنزي

تستأنف فرق دوري VIVA للدرجة املمتازة منافستها اليوم 
بعد توقف بسبب مشاركة املنتخب الوطني في التصفيات 
املشتركة املؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢3، حيث 
تقام اليوم مباراتان في انطالقة اجلولة الثالثة جتمع األولى 
اليرموك والنصر على ستاد الصداقة والسالم وكليهما بال 
نقــاط، وفي املبــاراة الثانية يتطلــع العربي برصيد نقطة 
واحدة الى حتقيق أول فوز له على حســاب الشــباب الذي 
ميتلــك 3 نقاط في املباراة التي ســتقام علــى ملعب نادي 

الشباب في األحمدي.
وتقام غدا الســبت مباراتان أيضا جتمع األولى الكويت 
املرشح للمنافسة على الصدارة بـ 6 نقاط والتضامن برصيد 
3 نقاط على ملعب نادي الكويت، ويلتقي القادسية احملافظ 
على مســتواه واملتصدر للدوري بفارق األهداف )6 نقاط( 
مع الساحل )3 نقاط( على ملعب علي صباح السالم بنادي 

النصر.
في مبــاراة اليرمــوك والنصر، فإن الفريقــني مطالبان 
بتحقيق الفوز بعد أن خســرا مباراتيهما الســابقتني، لذلك 

أصبــح لزاما على مدربي 
الفريقــني هانــي الصقــر 
ولطفــي رحيــم أن يغير 
كل منهما من أسلوب لعبه 
وتصحيح مــا فاتهما من 
العناصر  أخطاء وإشراك 
التي ميكنها خدمة الفريق. 
ويدخــل مــدرب النصــر 
رحيــم املوســم األول له 
مع الفريق وهو بال شــك 
بحاجــة الــى مزيــد مــن 
املباريات للتأقلم مع فريقه 
ومعرفة مستويات الفرق، 
أما مــدرب اليرموك هاني 
الصقــر فتمكن من قيادة 
فريقــه لــدوري األضواء 
في املوســم املاضي، لكن 
املنافســة هنــا  بالطبــع 

تختلــف، لذلك فــإن كل مدرب يبحث اليــوم عن أول ثالث 
نقاط له واالبتعاد عن املركزين األخيرين.

وفي املباراة الثانية، فإن جماهير العربي ستذهب خلف 
فريقهــا من اجل العودة بالفوز بعدمــا تأخر ترتيبه وبقي 
على نقطة واحدة من تعادل مع الساملية، فيما خسر مباراته 
الثانية أمام خصمه الدائم القادسية بهدفني ما عجل باإلطاحة 
مبدربه االســباني خوان مارتينيز واالســتعانة بالبوسني 
داركو نيستروڤيتش والذي أشرف على تدريب الفريق في 
كأس االحتاد وأحدث تعديالت في تشــكيلة الفريق، وبات 
األخضر بحاجة إلى فوز »معنوي« يعيده إلى دائرة املنافسة.

وعلى اجلبهة األخرى، فقد فاز الشباب في مباراة وخسر 
بشــكل مفاجئ أمام الســاملية في اجلولــة املاضية بنتيجة 
3-5، أي أن شــباكه استقبلت خمسة أهداف ما يؤكد سوء 
حالة التنظيــم الدفاعي وهذا ما يجب ان يلفت اليه املدرب 
خالد الزنكي أنظار العبيه في مواجهة اليوم. وفي مباراتي 
الغد، فإن الكويت يدخل بعناصره ذات اخلبرة والشابة من 
أجل حتقيق الفــوز والبقاء في دائرة الصدارة بعدما حقق 
املطلــوب في مباراتيه الســابقتني، واطمأن املدرب حســام 
الســيد على جهوزية العبيه والذين عادوا من املشاركة مع 
األزرق ويغيب عنه حارسه 
حميــد القالف لشــعوره 
بتجدد اإلصابة في ركبته، 
أما التضامن فيسعى الى 
تســجيل نتيجــة طيبــة 
بعدما خسر من القادسية 
وفاز على الســاحل. وفي 
مباراة القادسية والساحل، 
فــإن األصفــر املتصــدر 
أمامــه فرصــة إلثبــات 
أحقيته بصدارة اجلولتني 
املاضيتــني وحتقيق فوز 
ثالث بتكامل عناصره، في 
حني يتطلع الســاحل الى 
حتقيق نتيجــة إيجابية 
حيث تشهد صفوفه عودة 
العبيه املهاجم محمد جمال 

واملدافع حسني نداي.

VIVA اليرموك يلتقي النصر في انطالق اجلولة الثالثة لدوري

مباراتا اليوم اجلمعة
5:45اليرموك ـ النصر
٨:٠٠الشباب ـ العربي

مباراتا غد السبت
5:45الكويت ـ التضامن
٨:٠٠الساحل ـ القادسية

»الصليبي« ينهي موسم القبندي مع القادسية
عبدالعزيز جاسم

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة العب القادسية الواعد 
محمــد القبندي بقطــع بالرباط الصليبــي والغضروف 
يحتــاج معها إلــى اجراء عملية جراحيــة وفترة تأهيل 
بدني تتراوح بني 4 و 6 اشهر وهو ما يعني انتهاء موسم 

الالعب مع فريقة األصفر.
وكان القبندي قد تعرض إلى اإلصابة أثناء مشاركته 
مع فريقة أمام الفحيحيل ضمن اجلولة الثانية لبطولة 
كأس االحتــاد، حيث مت نقل الالعب بســيارة اإلســعاف 
إلى املستشــفى، ومن املقرر أن يجري القبندي العملية 

محمد القبندياجلراحية خالل األسبوعني املقبلني.

األخضر يُجدّد الثقة بداركو
مبارك اخلالدي

مــن املتوقع أن يصدر مجلــس إدارة النادي العربي قرارا 
بإعفاء املدرب البوسني داركو نستروفيتش من تدريب فريق 
حتت 20 سنة من أجل التفرغ ملهمته اجلديدة وهي قيادة الفريق 
األول لكرة القدم خلفا للمدرب االسباني خوان مارتينيز الذي 
غادر إلى بالده بشكل نهائي على أن تسند مهمة اإلدارة الفنية 

لفريق حتت 20 سنة الى مواطنه امير توفيك.
وكانت تدريبات األخضر األخيرة قد شهدت دخول الالعب 
األوغنــدي توني ماويجي الذي مت اســتبعاده من القيد ضمن 
كشوفات الفريق عند انطالق املوسم في إشارة إلى عودة الالعب 

مجددا ليتم قيده فترة االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل.

اجلهراء يزيد متاعب الفحيحيل
يحيى حميدان - هادي العنزي

تغلــب اجلهــراء علــى 
الفحيحيــل بهدفــني لهدف، 
ليرفع رصيده 7 نقاط، فيما 
الفحيحيــل دون أي  بقــي 
نقطة، وذلك في املواجهة التي 
جمعتهما مســاء أمس على 
ســتاد مبارك العيار بنادي 
اجلهــراء، ضمن منافســات 
اجلولة الرابعة لدوري الدرجة 

األولى لكرة القدم.
جاء الشوط األول حماسيا 
في اغلبــه، ومتكــن مهاجم 
الفحيحيل بوبي كليمنت من 
تســجيل أول اهداف املباراة 
برأســية اســكنها على ميني 
احلــارس فــواز الدوســري 
)٢4(، ولم يتأخر رد اجلهراء 
كثيرا معادال النتيجة بواسطة 
النشط اولسن الذي اخترق 
عمــق دفاعــات األحمر دون 

حتى نهاية الشوط.
بــادر اجلهــراء بالهجوم 

تصــدى ببراعــة لتســديدة 
اولسن )4٩(، لكنه لم يستطع 
فعل شــيء حيال التسديدة 
الثانية التي ارسلها قوية إلى 
أقصى الزاوية اليمنى للعنزي 
معلنة تقــدم اجلهراء )55(، 
حاول بعدهــا مدرب األحمر 
العدوانــي معادلــة  ظاهــر 
النتيجــة عبر عدة تبديالت 
لكــن دون جــدوى، ليخرج 
فريقه خاسرا للمرة الثالثة 

تواليا.
فــوزا  برقــان  وحقــق 
مستحقا على حساب خيطان 
بثالثية نظيفة سجلها كل من 
جيوفاني داينز )٢( وجاسم 
كرم )6٩( وأحمد سالم )٩٢(. 
ورفع الفائز رصيده الى 
6 نقاط في املركز الثاني، في 
حني بقي خيطان على رصيده 
السابق بـ 4 نقاط في املركز 

الرابع.
بغية إحراز الهدف مع الثاني، 
لكن احلارس ســعد العنزي 

)احمد علي( مدافع برقان يوسف بوطيبان مينع العب خيطان محمد عبيد من الوصول للكرة 

ليركــن   ،)3٠( مضايقــة 
الفريقــان بعدها إلى الهدوء 


