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الكويت وكاظمة يواصالن االستعداد
لـ«آسيوية اليد»

• جانب من مباراة العربي والت�ضامن

يوفنتوس يقسو على فورسبورت
و«فتيات التضامن» هزمن العربي بجدارة
عزز فريق نادي الت�ضامن من فر�ص الت�أهل للمربع
الذهبي للدوري الن�سائي لكرة ال�صاالت واقرتب من
الأربعة الكبار اثر فوزه على فتيات النادي العربي
ب�أربعة �أهداف مقابل هدف يف املباراة التي جرت
بينهما م�ساء �أم�س الأول على �صالة نادي �سلوى
ال�صباح يف �إطار لقاءات اجلولة الثامنة من الدور
االول التمهيدي للبطولة.
ورفع الفائز ر�صيده �إلى  10نقاط وجتمد ر�صيد
العربي عند  4نقاط ويف املباراة التي جمعت فتيات
العيون ونادي الفتاة متكن العبات الأخري من �إ�ضافة
ثالث نقاط �إلى ر�صيدهن لي�صبح  6نقاط بعد التقدم
يف نهاية املباراة ب�أربعة �أهداف مقابل هدف واحد
وتوقف ر�صيد اخلا�رس عند  6نقاط.

ويف ذات ال�سياق تعر�ض فريق �أكادميية فور�سبورت
لهزمية ثقيلة من �أكادميية يوفنتو�س بـ  14هدفا
مقابل ه��دف واح��د وه��و الفوز االول ليوفنتو�س
بر�صيد  3نقاط وخال ر�صيد مناف�سه من النقاط
وا�ستقر يف املركز االخري.
وجاءت املباراة من جانب واحد وت�سيدت العبات
الفائز �شوطي اللقاء لعبا ونتيجة ومل يجدن
�صعوبة تذكر يف اخرتاق دفاعات اخلا�رس والو�صول
الى املرمى وت�سجيل الأهداف بغزارة.
جدير بالذكر �أن اجلوالت ال�سابقة ك�شفت عن انح�صار
املناف�سة بني اربع فرق على ال�صعود لن�صف نهائي
البطولة ،وهي جاغوار املر�شح االول للفوز باللقب
والكويت والريموك وفريق نادي �سلوى ال�صباح.

يعود اليوم وف��د الفريق االول
لكرة اليد بنادي الكويت الى
البالد خمتتم ًا مع�سكره التدريبي
ال��ذي اق��ام��ه يف قطر على مدار
االيام املا�ضية ا�ستعداد ًا النطالق
مناف�سات البطولة اال�سيوية الـ
 21التي ت�ست�ضيفها البالد ابتداء
من يوم بعد غد االربعاء وحتى
االول م��ن اب��ري��ل املقبل وتقام
مناف�ساتها على �صالة نادي
الكويت مب�شاركة  13فريق ًا،
علم ًا ب�أن الفائز باللقب �سيمثل
القارة الآ�سيوية يف بطولة العامل
للأندية �أبطال القارات «�سوبر
غلوب .»2019
وخا�ض االبي�ض مباراة جتريبية
وح��ي��دة خ�ل�ال مع�سكره ال��ذي
ا�ست�ضافه ن��ادي الدحيل ،امام
فريق الغرافة القطري وانتهت
بفوز االخري  ،19 - 23حيث ّ
ف�ضل
مدرب الكويت ،اجلزائري �سعيد
حجازي ،خو�ض لقاء واحد بحث ًا
عن املزيد من اج��واء الرتكيز
على النواحي التكتيكية والبدنية
لالعبيه.
يذكر ان الفريق الكويتاوي قام
خالل الفرتة املا�ضية بالتعاقد
م��ع  4حمرتفني وه��م :امل�رصي
احمد االحمر والثالثي البحريني
ح�سني ال�صياد ،حممد مريزا،
واحلار�س حممد عبداملح�سن.
ويف غ�ضون ذل��ك ،يوا�صل ممثل
كرة اليد الكويتية الآخر كاظمة
ا�ستعداداته الداخلية من خالل
التدريبات اليومية على �صالة
النادي بقيادة مدربه اجلزائري
رابح غربي.
وجن��ح «ال�برت��ق��ايل» يف تدعيم
�صفوفه بثالثة حمرتفني �رصب هم
ميهايلو �ستو�سيفيت�ش وميلو�س
رايتيت�ش وداليبور دورديفيت�ش.
م��ن جهته� ،أك��د رئي�س اللجنة

• جانب من تدريبات كاظمة

الإعالمية للبطولة عبدالرحمن
الأن�صاري �أن املركز الإعالمي
الذي �أعده النادي جاهز ال�ستقبال
الوفود الإعالمية املرافقة للفرق
امل�شاركة ،حيث مت توفري �أماكن
خم�ص�صة لل�صحافيني وامل�صورين
مدعومة بكافة الإمكانات الالزمة
لت�سهيل عملهم يف تغطية �أحداث
البطولة ومتابعة النتائج و�أخبار
الفرق امل�شاركة.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن املركز يوا�صل
�إ�صدار جميع البطاقات اخلا�صة
ب��ال��وف��ود وال��ل��ج��ان التابعة

للجنة العليا املنظمة ،كما
مت تد�شني ح�ساب على موقعي
«تويرت» و«ان�ستغرام» ،بنف�س
اال�سم «،»asianchampion21
لن�رش كافة التفا�صيل املتعلقة
باملباريات والأخبار التي تهم
املتابعني ،كما مت تخ�صي�ص
ه��ا���ش��ت��اق�ين ،االول بالعربي
«يد � -أندية � -آ�سيا »21والآخر
باالنكليزي «asian - handball#
.»- clubs21
وب�ي�ن االن�����ص��اري �أن اللجنة
الإعالمية �ستقوم بتزويد و�سائل

الإعالم ب�صور املباريات وجميع
االخبار املتعلقة بالبطولة �أو ًال
ب�أول.
ولفت االن�صاري الى ان اللجنة
املنظمة العليا اعتمدت ت�شكيل
كافة اللجان الرئي�سية والفرعية
ال��ت��ي ت�سعى خل��دم��ة �ضيوف
وجماهري البطولة.
ودع����ا االن�������ص���اري اجلماهري
الكويتية واخلليجية والآ�سيوية
للح�ضور وم�ساندة فرقهم خالل
مباريات البطولة.
وو�صل الى البالد �صباح ام�س وفد
فريق باربار البحريني للدخول
يف مع�سكر تدريبي بالبالد ملدة
 3ايام قبل خو�ض غمار البطولة
القارية.
وق��ال م��درب ب��ارب��ار �سيد علي
ال��ف�لاح��ي ان ف��ري��ق��ه م�ستعد
للم�شاركة يف البطولة بعد خو�ضه
مباراتني قويتني ام��ام النجمة
واالهلي يف الدوري البحريني.
وا���ض��اف« :ن��ح�ترم ال��ف��رق التي
وق��ع��ت معنا يف املجموعة،
ومباراتنا االول��ى ام��ام الكويت
امل�ست�ضيف �ستكون �صعبة للغاية
نظرا لوجود نخبة من الالعبني
املميزين واملحرتفني يف �صفوف
االبي�ض».
وبني الفالحي �أن باربار اكتفى
بالتوقيع م��ع ال�لاع��ب عي�سى
البناي وهو من الالعبني املميزين
ال�ضاربني يف اخلط اخللفي.
الى ذلك ،ينتظر ان ي�صل اليوم
وف���ود ف��رق ال��وك��رة والدحيل
القطريني وال�شارقة االماراتي
وال���ك���رخ ال��ع��راق��ي ودراغ����ون
ال�صيني واجلي�ش ال�سوري ،على
�أن ت�صل الفرق املتبقية وهي:
م�رض ال�سعودي وم�سقط العماين
وتي �سبورت الهندي وال�صداقة
اللبناين غد ًا الثالثاء.

في الجولة الـ  24من الدوري السعودي

رفع رصيده إلى  22نقطة وتقدم للمركز الـ13

سوبر هاتريك «حمداهلل» يقود النصر
إلسقاط الوحدة

اتحاد جدة يواصل انتفاضته
بثالثية الحزم

قاد الدويل املغربي عبدالرازق
حمدالله ،فريقه الن�رص ،لإ�سقاط
الوحدة برباعية ،يف املباراة
التي جرت على ملعب ال�رشائع،
�ضمن اجلولة الرابعة والع�رشين
ل���دوري ك���أ���س الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان.
و�سجل حمد الله �أه��داف فريقه
الأرب��ع��ة يف الدقائق «،57 ،8
 ،»87 ،60لريفع ر�صيده �إلى 55
نقطة ،بينما جتمد ر�صيد الوحدة
عند  36نقطة.
وك�رس حمدالله ه��دوء البداية
بت�سديدة �سيطر عليها عبد الله
اجلدعاين حار�س الوحدة بعد
م��رور  5دق��ائ��ق فقط ،وبعدها
بثالث دقائق ح�صل الن�رص على
�رضبة جزاء ،ت�صدى لها حمدالله
وافتتح الت�سجيل للن�رص.
م��ن��ح ال��ه��دف امل��ب��ك��ر ،العبي
الن�رص ،دفعة معنوية كبرية،
ف��ك��ان��وا الأف�����ض��ل معظم ف�ترات
ال�شوط الأول ،والأك�ثر تهديدا
للمرمى.
وحت��م��ل ال��دف��اع ال���وح���داوي،
ال�ضغط ال��ن����صراوي ،لينتهي
ال�شوط الأول بتقدم الن�رص بهدف
دون رد.
مع بداية ال�شوط الثاين� ،أنقذ
ب���راد ج��ون��ز م��رم��اه م��ن فر�صة
للوحدة ،وارتدت الكرة �رسيعة
عن طريق بيرتو�س ،ومرر لنور
الدين �أمرابط ،لكنه لعب الكرة
ب���دون ت��رك��ي��ز ،لتذهب خ��ارج
املرمى.
ويف الدقيقة � ،57أر�سل الغنام
ك����رة ط��ول��ي��ة خ��ل��ف مدافعي
ال��وح��دة ،انطلق �إل��ي��ه��ا حمد

• حمدالله �سجل «�سوبر هاتريك»

الله وو�ضعها من فوق احلار�س
اجلدعاين ،م�ضيفا الهدف الثاين
للن�رص .وبعدها بثالث دقائق
فقط ،وا�صل عبدالرزاق حمدالله
ال��ت���أل��ق وال��ت�لاع��ب مبدافعي
ال���وح���دة ،ع��ن��دم��ا ت��ل��ق��ى كرة
وراوغ كل من يقابله من مدافعي
الوحدة ،و�سدد م�سجال الهدف

الثالث له ولفريقه.
و�أ���ص��اب الهدف الثالث العبي
الوحدة بارتباك �شديد ،فيما
���ض��غ��ط الع��ب��و ال��ن����صر م��ن كل
اجتاه.
وح���اول ميدو �إنعا�ش هجومه
بكل الو�سائل فدفع بكا�سونغو
يف الدقيقة  ،67بدال من �أحمد

عبده ،يف �أول ظهور لكا�سونغو
بعد الإ�صابة.
ومل يكتف حمدالله بالهاتريك،
وزاد غلته يف الدقيقة  ،87عندما
تلقى ال��ك��رة وت��وغ��ل بها داخل
منطقة اجلزاء ،و�سدد كرة �أر�ضية
داخ���ل �شباك ال��وح��دة م�سجال
الهدف الرابع.

حقق فريق احت��اد ج��دة ،فوزً ا
ثمينًا على م�ضيفه احلزم بنتيجة
« ،»0-3يف اللقاء ال��ذي جمع
الفريقني على ملعب نادي احلزم
بالر�س� ،ضمن اجلولة  24من
دوري ك���أ���س حممد ب��ن �سلمان
ال�سعودي للمحرتفني.
�سجل لالحتاد كارلو�س فيالنويفا
يف ال��دق��ي��ق��ة « ،»30مانويل
داكو�ستا « ،»68فهد املولد
«،»94وبذلك الفوز يرفع االحتاد
ر�صيده للنقطة  22يف املركز
الـ ،13وجتمد ر�صيد احلزم عند
النقطة  24يف املركز الـ.11
و�أك���م���ل احل����زم ال��ل��ق��اء بـ10
العبني ،بعد �أن �أ�شهر احلكم يف
الدقيقة  53الكارت الأحمر لقائد
احلزم م�سعود بخيت بعد �إعاقته
ملهاجم احت��اد ج��دة �ألك�ساندر
بريجوفيت�ش على حدود منطقة
اجلزاء.
ب��د�أ اللقاء ب��دون حتفظ من قبل
الفريقني ،و�سط �سجال من قبل
الفريقني خلطف ه��دف مبكر،
وهدد احتاد جدة مرمى احلزم �أو ًال
يف الدقيقة  20بعد �أن �سدد كرة
اعتلت املرمى.
وجنح احتاد جدة يف حتقيق هدف
التقدم بالدقيقة  30عرب ر�أ�سية
كارلو�س فيالنويفا داخل منطقة
اجلزاء ،الذي تلقى متريرة متقنة
من املحرتف ال�رصبي الك�ساندر
بريغوفيت�ش.
وفرط فيالنويفا يف ت�سجيل الهدف
الثاين يف الدقيقة  39عندما �سدد
كرة زاحفة و�صلت �سهله حلار�س
مرمى احلزم.
وك��ث��ف احل����زم حم���اوالت���ه يف

• جانب من لقاء االحتاد واحلزم

الدقائق الأخرية من ال�شوط الأول
لت�سجيل هدف التعادل ،وجنح
دف��اع احت��اد ج��دة يف �إي��ق��اف كل
حماوالت هجوم احلزم ،وت�صدى
فواز القرين لت�سديدة العب احلزم
جون باجوي ليحافظ على تقدم
فريقه يف ال�شوط الأول.
وفرط حممد ال�صيعري بالدقيقة
 ،50يف ت�سجيل ه��دف التعادل
عندما �أخفق يف متابعة الكرة التي
ارتطمت يف العار�ضة ،وي�سدد كرة
مق�صية افتقدت للرتكيز.
وجنح مدافع احتاد جدة مروان
داكو�ستا من ت�سجيل الهدف الثاين
لفريق االحتاد يف الدقيقة  68بعد
ر�أ�سية متقنة ،بعدما قابل عر�ضية
مت تنفيذها من كرة ثابتة.
وظهر احتاد جدة ب�أف�ضلية مطلقة
يف ال�����ش��وط ال��ث��اين ،وحت�صل

السد يواصل صدارته للدوري القطري بثنائية السيلية
وا�صل فريق ال�سد انت�صاراته يف دوري جنوم
قطر ،حيث تغلب على ال�سيلية بنتيجة «- 2
 ،»0يف املباراة التي �أقيمت على ملعب حمد
بن خليفة ،يف �إطار مباريات الأ�سبوع الـ 19من
البطولة.
وانتهى ال�شوط الأول من اللقاء بتقدم ال�سد
بهدف �سجله اجل��زائ��ري بغداد بوجناح يف
الدقيقة  ،18و�ضاعف �أك��رم عفيف انت�صار
فريقه بالهدف الثاين يف الدقيقة .84
وبهذه النتيجة رف��ع ال�سد ر�صيده �إل��ى 50
نقطة يف �صدارة جدول الرتتيب وجتمد ر�صيد
ال�سيلية عند  31نقطة تراجع بها �إلى املركز
الرابع.
و�شهدت هذه املباراة طرد حار�س ال�سيلية
�سعود اخلاطر يف الدقيقة  64ب�سبب عرقلة
�أكرم عفيف وهو منفرد باملرمى،كذلك �أهدر
العب ال�سيلية عبدالقادر �إليا�س ،فر�صة ذهبية
للتعادل من �رضبة جزاء يف الدقيقة «،»83
لكنه �أهدرها برعونة.
وا�ستحق فريق ال�سد الفوز حيث قدم العبوه
م�ستوى جيد ًا على مدار ال�شوطني ونف�س الأمر
بالن�سبة لفريق ال�سيلية ،الذي حتمل النق�ص
العددي لفرتة طويلة.
انت�صارا
ويف مباراة �أخ��رى حقق الدحيل،
ً

�صع ًبا على �أم �صالل « »1-3على ملعب ثاين بن
جا�سم بنادي الغرافة�،سجل �أهداف الدحيل،
املغربي يو�سف العربي «هدفني» يف الدقيقتني
« ،»89 ،64وحممد مونتاري بالدقيقة «،»93
�سجل هدف �أم �صالل الوحيد لورن�س �أويل
فيما َّ
يف الدقيقة «.»55
بهذه النتيجة ،رف��ع الدحيل ر�صيده لـ46
نقطة ،يف حني جتمد ر�صيد �أم �صالل عند 20
نقطة يف املركز التا�سع
جاءت املباراة قوية ومثرية من جانب العبي
الفريقني؛ حيث �سعى �أم �صالل لتحقيق نتيجة
�إيجابية للخروج من منطقة اخلطر ،والدحيل
لتحقيق الفوز ملوا�صلة مطاردة ال�سد على قمة
الرتتيب.
وا�ستحق الدحيل ،الفوز بعد الأداء الرائع من
العبيه ،ال�سيما هدافه يو�سف العربي الذي
�سجل �أول هدفني.
من جانبه �أكد روي فاريا ،مدرب فريق الدحيل
القطري� ،سعادته الكبرية بتحقيق الفوز على
�أم �صالل،واعترب فاريا هذا االنت�صار مبثابة
حافز كبري للفريق ،من �أج��ل اال�ستمرار يف
املناف�سة على اللقب.
وقال يف امل�ؤمتر ال�صحايف بعد املباراة« :لقد
كانت مواجهة �صعبة للغاية ،و�شاهد اجلميع

كيف جنحنا يف حتقيق االنت�صار يف الوقت
القاتل من عمر املباراة»،و�أ�ضاف« :كان علينا
التحلي بال�صرب حتى النهاية ،فقد ا�ستمرت
املعاناة من �أجل الفوز حتى الدقائق الأخرية،
وهذه هي روح الفريق التي �أريدها».
وتابع« :هذا االنت�صار مهم للغاية قبل مواجهتنا
املقبلة �أم��ام ال�سد .علينا �أن نقاتل حتى
النهاية دون �أن ن�ست�سلم ،فكل االحتماالت ال
تزال قائمة ،فح�سابيا ما زال لدينا �أمل وعلينا
�أن نقدم كل مالدينا من �أجل هذا الأمر».
من جانبه �أعرب الإ�سباين را�ؤول كانيدا ،مدرب
�أم �صالل ،عن ا�ستيائه من تلقي اخل�سارة �أمام
الدحيل يف وقت كانت املباراة قريبة للغاية
من االنتهاء بالتعادل ،لوال ت�سجيل الدحيل
هدفني يف الدقائق القاتلة من عمر املباراة.
وقال بعد اللقاء« :يف مثل هذه النوعية من
املباريات علينا ا�ستغالل الفر�ص ب�أف�ضل
�صورة ،فقد �سجلنا والحت لنا فر�صا عديدة
م�ؤكدة لإ�ضافة الهدف الثاين لكن مل ن�ستغلها،
على عك�س الدحيل الذي ا�ستغل الفر�ص ب�شكل
�أف�ضل».
و�أ�شار �إلى �أن فريقه مل يكن ي�ستحق اخل�سارة،
لكنه قال «قاعدة كرة القدم ت�ؤكد �أنك �إن مل
ت�سجل ف�إنك �ست�ستقبل �أهدافا وهذا ما حدث».

• فرحة العبي ال�سد

فهد املولد على �رضبة جزاء يف
الدقيقة  ،72تقدم لها الالعب
الك�ساندر بريغوفيت�ش ،وجنح
مليك ع�سلة حار�س فريق احلزم
يف الت�صدي لها.
وع��اد بريجوفيت�ش لي�سدد كرة
قوية يف الدقيقة  77ك��ادت �أن
تعلن عن الهدف الثالث للعميد،
لوال �أن الكرة ارتطمت بالقائم.
وف���رط احت���اد ج���دة يف فر�صة
جديدة مل�ضاعفة النتيجة ،حيث
رف�ض مليك ع�سلة حار�س احلزم
م��ن ت�سجيل ال�لاع��ب الك�ساندر
بريغوفيت�ش الهدف الثالث يف
الدقيقة  87عندما �أنقذ مرماه من
هدف حمقق،وجنح فهد املولد
يف الدقيقة  94من ت�سجيل الهدف
الثالث من ت�سديدة قوية ليعلن
فوز االحتاد بنتيجة «.»0-3

