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العبو السفير يلتحقون باألزرق ...األربعاء

كاظمة يواصل تدريباته
بروح عالية في معسكره الصربي
ح��دد اجلهاز الإداري يف نادي
كاظمة ي��وم الأرب��ع��اء املقبل،
موعدا اللتحاق العنا�رص الدولية
يف الربتقايل ب�صفوف منتخب
الكويت ،ا�ستعدادا ملواجهتي
نيبال و�أ�سرتاليا يف الت�صفيات
الآ�سيوية امل��زدوج��ة امل�ؤهلة
لك�أ�س العامل  ،2022وك�أ�س �آ�سيا
.2023
وانطلقت تدريبات الأزرق �أم�س
ال�سبت و�سط غياب عدد كبري من
الالعبني نظرا الرتباط الكويت
والعربي وال�ساملية مبواجهات
يف ك�أ�س حممد ال�ساد�س للأندية
الأبطال «البطولة العربية».
وقال املن�سق الإعالمي للفريق
يو�سف كاظم ل �إن اجلهاز الفني
بقيادة املدرب ال�رصبي بوري�س
ب��ون��ي��اك ،ك���ان حري�صا على
ا�صطحاب العنا�رص الدولية يف
�صفوف الربتقايل «عمر احلبيرت،
وحمد حرب ،وح�سني كنكوين»
�إلى مع�سكر �رصبيا الدائر حاليا
من �أجل الإبقاء على جاهزيتهم
البدنية والفنية ،و�أي�ضا من �أجل
حتقيق االن�سجام املطلوب بينهم
وبني بقية عنا�رص الفريق.
و�أ���ض��اف �أن مع�سكر الربتقايل
الذي انطلق قبل �أيام ي�سري ب�صورة
جيدة ،حيث خا�ض الفريق �أولى
مبارياته ال��ودي��ة �أم�����س ،التي
انتهت بالتعادل بهدف ملثله �أمام
فريق زالتيبور ال�رصبي.
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معسكر بحريني للمراحل السنية
لكرة اليد في «العربي»
كتب يحيى �سيف:
�ضمن اجلهود التي تقوم بها ادارة النادي
العربي لدعم قطاع كرة اليد وزيادة قدرة
العبيه على املناف�سة يف بطوالت املو�سم
املقبل ينظم النادي مع�سكرا خارجيا لفرق
املراحل ال�سنية «حتت 15و13و�11سنة» يف
مملكة البحرين حيث ت�سعى الأجهزة الفنية
لتلك الفرق �إلى تكثيف التدريبات اليومية
بالفرتتني ال�صباحية وامل�سائية.
ويهدف املع�سكر املذكور �إلى رفع م�ستوي
اللياقة البدنية و�صقل املهارات الفردية من

خالل تكثيف التدريبات اليومية مع خو�ض
عدة مباريات جتريبية مع فرق بحرينية
الكت�ساب اخلربة واالحتكاك والتعود على
�أجواء املباريات وتطوير اجلوانب الفنية
على م�ستوي الدفاع والهجوم
ويف �سياق مت�صل يت�أهب الفريق الأول لكرة
اليد بالنادي لإقامة مع�سكر خارجي يف
هنغاريا و�سلوفينيا خالل الفرتة من 10
�إلى � 30أكتوبر املقبل ا�ستعدادا للم�شاركة
يف بطولة الأندية الآ�سيوية �أبطال الدوري
والتي �ستقام يف كوريا اجلنوبية من � 7إلى
 17نوفمرب املقبل وت�أتي هذه الإج��راءات

�ضمن اهتمامات �إدارة الأخ����ضر بو�ضع
الفريق الأول وف��رق املراحل ال�سنية يف
دائ��رة املناف�سة على كا�س التفوق العام
وارتقاء من�صات التتويج وحتقيق البطوالت
والألقاب.
اجلدير بالذكر �أن الفريق االول لكرة اليد
يف النادي العربي قدم م�ستوى الفت ًا يف
املو�سم املا�ضي خا�صة بالدوري املمتاز
م��ع اخلم�سة الكبار وا�ستطاع �أن يحتل
املركز الثاين يف البطولة والو�صيف يف
كا�س االحتاد بعد مناف�سة قوية مع الكويت
�صاحب اللقب .

• جانب من تدريبات كاظمة

�أو�ضح �أن اجلهاز الفني حر�ص
على خ��و���ض امل��ب��اراة الودية
بت�شكيلتني خمتلفتني على مدى
�شوطي املبارة لإتاحة الفر�صة
لأكرب عدد من الالعبني للم�شاركة
يف اللقاء التجريبي.

وك�شف �أن بونياك منح الالعبني
راح��ة من التدريب ال�صباحي،
على �أن يعاود الربتقايل مهامه
م�ساء اليوم يف مدينة زالتيبور
ال�رصبية التي ت�ست�ضيف مع�سكر
الربتقايل.

• فرق املراحل ال�سنية ليد العربي

في افتتاح مباريات دوري المحترفين السعودي

الهالل استعرض قوته على أبها برباعية
ا�ستهل الهالل و�صيف بطل دوري
ك���أ���س الأم��ي�ر حم��م��د ب��ن �سلمان
للمحرتفني ،م�شواره يف املو�سم
اجلديد بفوز مثري  2-4على الوافد
اجلديد للدوري فريق �أبها.
وقدم الفريق الأزرق مباراة قوية،
�أظهر فيها �أبها قدراته على الوقوف
يف وجه الزعيم ،لكن قلة خربتهم
خذلتهم يف وق��ت احل�سم ،فيما
ا�ستفاد الهالل من الفر�ص املتاحة
له لي�سجل نتيجة عري�ضة.
وتقدم �أبها بهدف �سجله فانيفا �إميا
�إندريات�سيما يف الدقيقة  20وتعادل
بافيتيمبي جوميز للهالل يف الدقيقة
 39قبل �أن ي�سجل الفرن�سي نف�سه
الهدف الثاين.

رياضة

ث��م ع���زز الإي���ط���ايل �سيبا�ستيان
جيوفينكو النتيجة بالهدف الثالث
يف الدقيقة  ،63قبل �أن ي�سجل �سعد
بقري الهدف الثاين لأبها يف الدقيقة
 81من ركلة ج��زاء ،واختتم عمر
خريبني �أه��داف املباراة والهالل
بت�سجيل الرابع يف الدقيقة .85
وح�صد ال��ه�لال �أول  3ن��ق��اط له
بامل�سابقة متفوقا ب�أهداف الأربعة
على ك��ل مناف�سيه ،بينما هبط
�أبها لقاع الرتتيب بفارق الأهداف
نف�سه.
مباغتة وانتفا�ضة

بكّ ر الهالل بال�ضغط على مناف�سه
منذ مطلع اللقاء ،لكنه ا�صطدم

بدفاع �أبهاوي ق��وي ،رغم حر�ص
املدير الفني لو�شي�سكو على تنويع
االخرتاقات من الأطراف والقلب ،يف
حني متا�سك دفاع ال�ضيف املعزز
مبحورين حم��اوال عرقلة الهجوم
الأزرق .بعد مرور ربع �ساعة حترر
رفاق �سعد بقري من تكتلهم الدفاعي
فبادروا بالهجوم وباغتوا الدفاع
الهاليل عرب الكرات الطويلة التي
�أرب��ك��ت ح��ار���س ال��ه�لال املعيوف
ودفاع الفريق.
وم��ن ك��رة عر�ضية للمت�ألق بقري
�سجل امللغا�شي �أندريات�سيما،
هدف التقدم لأبها يف الدقيقة ،20
وه��و ال��ه��دف ال���ذي فجر طاقات
الهالليني ،فانتف�ض العبو الأزرق

• جانب من لقاء الهالل و�أبها

للرد خمرتقني دفاعات �أبها عرب
جيوفينكو وك��اد���ش م��ن الي�سار
وكارييو «بديل عطيف» وال�شهراين
من اليمني ،فزادت خطورة �ألعاب
الزعيم.
الدقيقة � 39شهدت ترجمة التفوق
الأزرق بهدف جلوميز بعد متريرة
متقنة من جيوفينكو �سجلها املهاجم
الفرن�سي معادال النتيجة.
ومل مير �سوى  4دقائق حتى �سجل
جوميز الهدف الثاين بعد عر�ضية
رائ��ع��ة م��ن ال�����ش��ه��راين ،لينتهي
ال�شوط الأول هالليا .1-2
م��ع ب��داي��ات ال�شوط ال��ث��اين بادر
�أبها بالهجوم وه��دد كثريا مرمى
امل��ع��ي��وف ،ع�بر االخ��ت��راق من
العمق ،حيث وجد املدرب ال�شابي
ثغرة بني قلبي دفاع الهالل و�سجل
هدفا �ألغاه حكم املباراة بداعي
الت�سلل.
وبعد  10دق��ائ��ق حب�ست �أنفا�س
امل�ضيف ،ا�ستعاد و�صيف بطل
املو�سم املا�ضي الزمام وحترك
بقوة لتعزيز تقدمه ،ليتح�صل
على مراده يف الدقيقة  63عرب ركلة
ح��رة مبا�رشة من على قو�س خط
منطقة اجلزاء� ،سددها املتخ�ص�ص
جيوفينكو يف مرمى عبدالعايل
املحمدي.
وحت���رك �أب��ن��اء اجل��ن��وب للعودة
لأجواء اللقاء بالكرات العر�ضية،
ليتح�صل �سعد بقري على ركلة جزاء
�سجلها بنف�سه هدفا ثانيا لأبها يف
الدقيقة .81
وا�شتعلت �أجواء اللقاء ،وبعد �سيل
متوا�صل من الهجمات الزرقاء ترجم
البديل عمر خربني تفوق الهالل
بالهدف الرابع م�ستثمرا كرة ركنية
لي�سدل ال�ستار على �أهداف اللقاء.

الطراروة يعول على معسكر القاهرة

إلعداد «أزرق» ناشئي الطائرة لـ«العربية»

• منتخب النا�شئني خالل التدريب

يغادر الكويت اليوم «وفد منتخب النا�شئني للكرة
الطائرة متجه ًا �إلى القاهرة خلو�ض مع�سكرا تدريبيا
ملدة � 10أي��ام ا�ستعداد ًا للم�شاركة يف مناف�سات
البطولة العربية املقرر �أن ت�ست�ضيفها العا�صمة
االردن��ي��ة عمان خ�لال الفرتة م��ن من  4ال��ى 14
�سبتمرب املقبل.
ويرت�أ�س وفد املنتخب �أمني �صندوق االحتاد خلف
الهاجري ويتكون من ع�ضو جمل�س الإدارة نايف
العازمي �إداري���ا وط�لال اجلا�سم مدير املنتخب
وامل���درب الوطني جا�سم ال��ط��راروة وم�ساعده
امل�رصي ا�سامة مدكور و�أخ�صائي العالج الطبيعي
د .معتز عز الدين ،بالإ�ضافة �إل��ى  14العب هم
�سامل الفريج� ،سعود �سليمان� ،سعد بدر العنزي،
نواف ال�صانع ،عبدالله املطريي ،مالك ال�صفار،
عبدالرحمن ال�شمري ،عذبي العنزي ،حممد عايد
ال�شمري ،عمر الهويدي ،حممد مطر ،عي�سي داود،

في الجولة األولى من كأس الخليج العربي

قمة العين وشباب األهلي تنتهي بتعادل إيجابي مثير
تعادل العني �أمام �ضيفه �شباب الأهلي
« »2-2يف قمة اجلولة الأولى من ك�أ�س
اخلليج العربي ،التي ج��رت على
�ستاد هزاع بن زايد� ،ضمن املجموعة
الأولى.
�أح��رز ثنائية العني البا كودجو يف
�سجل
الدقيقتني « »5و« ،»80فيما
ّ
ل�شباب الأهلي كل من لوفانور و�أحمد
خليل « »64و«.»5+90
ج��اءت امل��ب��اراة ق��وي��ة ،وا�شتعلت
مبكرا ،بعدما احت�سب حكم
�أجوا�ؤها
ً
امل��ب��اراة ،ركلة ج��زاء للعني� ،إثر
عرقلة العبه جمال معروف ،من مدافع
�شباب الأهلي عبد العزيز الكعبي،
و���س��دده��ا بنجاح الب��ا ك��ودج��و ،يف
الدقيقة  ،5لي�ضع العني يف املقدمة.
وك��اد �شباب الأه��ل��ي �أن يتعادل يف
الدقيقة  ،25لكن ت�سديدة ال�سوي�رسي
مارياين ،ذهبت �سهلة بني يدي حار�س
العني.
ومل ت�شهد الدقائق التالية� ،أي �أهداف
�إ�ضافية ،رغم الفر�ص ال�سهلة التي
الحت للفريقني ،لينتهي ال�شوط الأول
بتقدم العني بهدف دون مقابل.
وازداد �إي��ق��اع امل��ب��اراة ��سرع��ة مع
انطالقة ال�شوط الثاين ،ويف ظل رغبة
ٍ
العني بتعزيز تقدمه بهدف
ثان،
و�سعي �شباب الأهلي ،لت�سجيل هدف
التعادل� ،إال �أن الت�رسع يف �إنهاء
الهجمات ،حال دون الت�سجيل.
ومت��ك��ن ال�برازي��ل��ي ل��وف��ان��ور ،من

ت�سجيل هدف التعادل ل�شباب الأهلي،
بلعبة خلفية رائعة بالدقيقة .64
بعدها احت�سبت ركلة ج��زاء ثانية
للعني ،بعد عرقلة حار�س �شباب
الأهلي ،ماجد نا�رص ،لالعب العني،
حم�سن عبد الله ،و�سددها � ً
أي�ضا ،البا
كودجو بنجاح يف الدقيقة .80
واحت�سب احلكم ركلة جزاء مل�صلحة
�شباب الأهلي ،ب�سبب مل�سة يد من
حممد �شاكر ،العب العني ،و�سددها
بنجاح �أح��م��د خليل ،حم���رز ًا هدف
التعادل لفريقه يف الدقيقة  5من
الوقت بدل ال�ضائع ،لتنتهي املباراة
بالتعادل «.»2-2
وقبل انطالق امل��ب��اراة ك�شف نادي
العني عن تعويذته اجلديدة ،التي
�أطلق عليها ا�سم «�شهاب»،كما قدمت
�إدارة �رشكة العني ،جن��وم الفريق
للمو�سم اجلديد ،يف احتفالية رائعة
�أقيمت على �أر�ض �ستاد هزاع بن زايد،
قبل انطالق املباراة.
وك��ان العني ،قد �أج��رى العديد من
ال�صفقات املحلية والأجنبية خالل
املريكاتو ال�صيفي احلايل ،كما جدد
عقود �أغلب الالعبني الذين انتهت
عقودهم ،مبا يحفظ للفريق مواهبه.
وجاء ذلك يف �إطار �سعي �إدارة النادي،
�إل��ى جتديد دم��اء الفريق ،وتدعيم
�صفوفه ،ا�ستعدا ًدا للمناف�سة على
البطوالت التي ي�شارك فيها باملو�سم
اجلديد.

• العني و�شباب االهلي ارت�ضيا بالتعادل

عبدالعزيز املطوع ،عبدالوهاب متعب اللمطريي.
وي�ستمر مع�سكر املنتخب يف م�رص حتى� 3سبتمرب
املقبل بعدها ي�سافر الفريق مبا�رشة �إلى الأردن
خلو�ض مناف�سات البطولة العربية وت�أتي هذه
امل�شاركة بعد رفع الإيقاف عن الريا�ضة الكويتية
ب�صفة عامة والكرة الطائرة على وجه اخل�صو�ص
بعد غياب لأك�ثر من ث�لاث �سنوات ع��ن املحافل
العربية واخلليجية .
ويعول اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني جا�سم
الطراروة على املع�سكر القاهري يف ا�ستكمال الإعداد
البدين ورفع م�ستوي اللياقة وت�أهيل الالعبني
بال�شكل املنا�سب قبل امل�شاركة يف املباريات
الر�سمية للبطولة مع �إقامة بع�ض املباريات الودية
التجريبية للوقوف على احلالة الفنية واملهارية
لالعبني واكت�شاف االخ��ط��اء وتثبيت الت�شكيلة
الأ�سا�سية .

المواس ينقذ أم صالل
من الهزيمة أمام الريان
�سيطر التعادل الإيجابي « »2-2على مباراة الريان و�أم
�صالل ،التي �أقيمت بينهما على ا�ستاد جا�سم بن حمد
بنادي ال�سد ،يف ختام مباريات اجلولة الأول��ى من
دوري جنوم قطر.
�سجل ال�سوري حممود امل��وا���س ه��ديف �أم �صالل يف
الدقيقتني  6و ،71بينما �أحرز هديف الريان كل من
الكوري اجلنوبي جايك وتاباتا يف الدقيقتني  8و.31
وجاءت املباراة جيدة امل�ستوى تبادل خاللها الفريقان
ال�سيطرة على جمريات الأمور ،ورغم �أن �سيطرة الريان
كانت �أكرث �إلى حد ما ،لكن هجمات �أم �صالل �شكلت
خطورة حقيقية على املرمى الرياين.
وبادر �أم �صالل بالت�سحيل قبل �أن يقلب الريان الطاولة
عليه بت�سجيل هدفني �أنهى بهما ال�شوط الأول ،قبل �أن
يعود �أم �صالل يف ال�شوط الثاين ويدرك التعادل ليكتفي
كل فريق بنقطة واحدة يف بداية م�شوارهما بالبطولة.
ويف مباراة �أخرى قاد التون�سي حمدي احلرباوي فريقه
العربي لتحقيق انت�صار مثري �أمام الأهلي بنتيجة ،1/ 3
يف املباراة التي �أقيمت بينهما على ملعب اجلنوب يف
�إطار مباريات الأ�سبوع الأول� .سجل احلرباوي هدفني
يف الدقيقتني  23و 68و�أحرز ال�سوغا هدفا يف الدقيقة
�سجل هدف الأهلي الوحيد هرينان برييز
 ،51يف حني ّ
يف الدقيقة ،34وبهذه النتيجة ح�صل العربي على �أول
ثالث نقاط له ،فيما ظل الأهلي بال ر�صيد من النقاط.
جاءت املباراة قوية ومثرية ،وا�ستحق العربي الفوز
بها بعد عر�ض جيد من العبيه ،الذين تفوقوا على
�أنف�سهم خالل اللقاء ،و�أك��دوا قدرتهم على موا�صلة
امل�شوار يف البطولة،يف املقابل مل يقدم الأهلي العر�ض
املنتظر منه يف اللقاء ،وغاب العبوه عن م�ستواهم.

