
رياضة
السبت 23 أغسطس 2014

17

VIVA النصر وخيطان يلتقيان الشباب والصليبخات في ختام اجلولة األولى لدوري

قمة مرتقبة بني العربي وكاظمة

عبدالعزيز جاسم 

ضم الفريق األول لك���رة القدم في النصر 
رسميا ثالثي القادسية علي الشمالي وأحمد 
عجب وعبدالرحمن املوسى بعد أن قام بتسجيلهم 
ضمن كشوفات الفريق في احتاد الكرة، حيث 
تأكد من عدم قيدهم في صفوف األصفر املوسم 
املقبل بعد أن مت شطبهم رسميا من سجالت 
الفريق القدساوي، ليسمح اجلهازان اإلداري 

والفني لهم بدخول تدريبات العنابي.
في املقابل يبدو أن انضمام محمد راش���د 
ونواف املطيري إلى النصر وصل لطريق مسدود 
بعد إصرار القادس���ية على ضم عبدالرحمن 
باني بدال منهما األمر الذي جعل إدارة العنابي 
ترفض هذا التبادل وقامت بإعادة العبها الناشئ 
عبدالناصر الرشيدي الذي كان من املفترض 
أن ينضم إلى صف���وف األصفر نهائيا ضمن 

هذه الصفقة.

القالف أول مدرب
»سلة« كويتي معتمد دولياً

خسارة شباب »السلة« من تايبيه
 في أدوار الترضية بـ »اآلسيوية«

يحيى حميدان

حصل مساعد مدرب منتخبنا الوطني لفئة 
الشباب في كرة السلة خالد القالف على »ليسن 
دولي« من االحتاد الدولي للعبة »فيبا«، ليكون 

أول مدرب كويتي يعتمد دوليا.
ويعدر القالف من املدربني املميزين في البالد 
ويتمتع بخبرة جي���دة ودائما ما يحرص على 
املش���اركة في الدورات التدريبية في مختلف 

دول العالم من أجل احلصول على االس���تفادة 
وتطوير نفسه كمدرب في اللعبة.

وعمل القالف في الس���ابق مس���اعدا ملدرب 
الوطن���ي األول، الصرب���ي زوران  منتخبن���ا 
كريكوفيت���ش، ملدة 6 س���نوات، قبل أن ينتقل 
لقيادة فريق نادي الشباب والذي مكث فيه قرابة 
ال� 3 مواسم، وعاد منذ أشهر الى احتاد اللعبة 
للعمل كمس���اعد ملدرب منتخب الشباب والذي 

يشارك حاليا في البطولة اآلسيوية في قطر.

يحيى حميدان 

خسر منتخبنا الوطني لفئة الشباب في كرة 
السلة أمام تايبيه 65 � 94 صباح أمس ضمن 
مباريات )دور الترضية للمراكز من 9 الى 15 
األخير( في البطولة اآلس���يوية ال� 23 املقامة 
حاليا في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر 

حتى اخلميس املقبل.
ويخوض األزرق مباراته الثانية في دور 
الترضي���ة أمام هونغ كون���غ في ال� 9 صباح 

اليوم.
وكان منتخبنا قد خرج من املنافسة بشكل 
مبكر بعد خس���ارته من كازاخستان 75 � 85 

وإيران 132 � 43 ضمن املجموعة الثالثة.

يحيى حميدان

يغادر البالد اليوم وفد منتخبنا الوطني لفئة 
الناش����ئني )حتت 15 سنة( لكرة السلة متوجها 
الى تونس، وذلك إلقامة معسكر تدريبي هناك 
استعدادا للمشاركة في بطولة اخلليج للناشئني 
واملزمعة إقامتها في البحرين خالل الفترة من 9 

الى 15 الشهر املقبل.
ويترأس الوفد عضو احتاد اللعبة فهد الظفيري، 
ويضم محمد احلميدان )إداريا(، واملدرب اإلسباني 
خيسوس الزارو ومساعده الوطني عبدالعزيز 
الق����الف، باالضافة الى 14 العبا، وهم: مس����اعد 
العتيبي، داود الصدي، محمد عدنان، عبدالعزيز 
الرشيد، عادل مديد، يوسف عبداهلل، عبدالوهاب 
اخلريف، عبدالوهاب خريبط، خالد محمد، ناصر 
العتيبي، مبارك املري، علي صالح، جابر سعد، 
ومصعب اخلميس. وميتد معسكر منتخب الناشئني 
ملدة أسبوعني ويتخلله خوض 5 مباريات جتريبية 

مع عدة فرق تونسية، باإلضافة ملالقاة ناشئي 
منتخب تونس، وقبل ختام املعسكر بيومني سيقوم 
املدرب الزارو ومساعده القالف بتصفية القائمة 
الى 12 العبا حسبما تنص عليه قوانني البطوالت 
الدولية. ومنحت إدارة املنتخب راحة لالعبني مساء 
أمس عقب التدريبات املكثفة التي خاضوها خالل 
الفت����رة املاضية في صالة ثانوية حمد الرجيب 
مبنطقة كيفان والتي تخللها خوض 3 مباريات 
جتريبية مع كاظمة )مرتني(، والتضامن، ومتكن 
منتخبنا للناش����ئني من الفوز في كل املواجهات 
الودية، علما ان التضامن خاض لقاءه مبشاركة 

مجموعة من العبي حتت 20 سنة.
يذكر ان بطولة اخلليج ستشهد مشاركة جميع 
املنتخبات، على أن يبدأ منتخبنا مش����واره في 
البطولة مبواجهة اإلمارات خالل اليوم االفتتاحي، 
قبل ان يواجه عمان والس����عودية وقطر الحقا، 
ويختتم مبارياته مبالقاة صاحب الضيافة املنتخب 

البحريني.

إلقامة معسكر تدريبي هناك قبل املشاركة في بطولة اخلليج

»ناشئو السلة« يغادرون إلى تونس اليوم

العبو منتخب ناشئي السلة خاضوا تدريبات مكثفة خالل الفترة األخيرة

الصليبخات خيطان

الشباب النصر
الثالثة الرياضية - الساعة 9:20

الساعة 9:20

الساحل

العربي

اليرموك

كاظمة

الساعة 7

الثالثة الرياضية ـ الساعة 7

مبارك الخالدي

اليوم  تختت���م مس���اء 
منافس���ات اجلولة األولى 
ل���دوري VIVA بإقام���ة 4 
مباري���ات أبرزه���ا القم���ة 
املرتقبة التي جتمع العربي 
مع كاظمة على ستاد الصداقة 
والسالم بالعديلية، وتتسم 
املواجهات األخرى بالتكافؤ، 
إذ يشهد ستاد ثامر بالساملية 
لقاء اليرموك مع الس���احل 
ويستضيف النصر على ستاد 
علي صباح الس���الم فريق 
الشباب ويحل الصليبخات 
ضيفا على خيطان في ستاد 
ناص���ر العصيمي، وتتجه 
األنظار إلى لقاء القمة الذي 
يجمع األخضر مع البرتقالي 
واملتوقع أن يحمل الكثير من 

اإلثارة والندية.

األخضر والبداية القوية 

اجلماهي���ر  وتترق���ب 
الظه���ور األول  العرباوية 
أمام منافس عنيد  لفريقها 
وقوي، ويدخ���ل األخضر 
مواجهات املوسم حتت ضغط 
خ���اص، فالفري���ق مطالب 
باحلفاظ على موقعه كزعيم 
للبطولة، لكنه مهدد بفقدان 
الزعام���ة بعد أن تس���اوى 
القادسية معه بذات الرصيد 

16 لقبا، األمر الذي يش���كل 
هاجس���ا كبيرا للجهازين 

الفني واإلداري.
وعمدت إدارة النادي إلى 
التعاقد مع املدرب الصربي 
بوريس بونياك الذي حقق 
نتائ���ج الفتة م���ع اجلهراء 
املوس���م املاضي بحصوله 
على املرك���ز الثالث، وأقام 
الفريق معسكرا إعداديا في 
تركيا متيز بالنجاح، حيث 
ساد اجلهازان الفني واإلداري 
شعورا باالرتياح والتفاؤل، 
وشهدت قائمة األخضر عودة 
جنمة السابق السوري فراس 
إلى جوار  اخلطيب ليكون 
مواطني���ه أحم���د الصالح 
ومحمود املواس إضافة إلى 
تواجد األردني أحمد هايل، 
كما شهدت صفوف األخضر 
عودة املخضرم محمد جراغ 
وخالد خلف الذي غاب لفترة 
طويلة بسبب مرحلة العالج 

والتأهيل.
وميتلك بونياك العديد من 
العبي اخلبرة في مقدمتهم 
فهد الرشيدي وطالل نايف 
وحسني املوس���وي وعلي 
مقصيد وعبداهلل الشمالي 
ويدرك بونياك أهمية املباراة 
وانعكاس���ها بالس���لب أو 
اإليجاب على مسيرة الفريق 
وهذا ما يفسر جلوئه للتعتيم 

اإلعالمي على آخر مباراتني 
وديتني للفريق. وفي املقابل 
ال يقل كاظمة استعدادا عن 
أقام  مضيف���ه، فالبرتقالي 
معسكرا في البحرين متيز 
الفريق  باإليجابية ويتمتع 
باستقرار فني وإداري بعد 
التجديد للمدرب البرازيلي 
جانسينيز داسيلفا الذي قرر 
االعتماد على محترفني من 
جنسيته بتعاقده مع كل من 
واالس���ي ودييغو وباتريك 

فابيانوا وباربوزا.
وميتاز البرتقالي بتقدميه 
الكرة السهلة بوجود نخبة 
الفت���ة م���ن الالعب���ني في 
الفاضل  مقدمته���م ط���الل 
الوهي���ب ومحمد  وناصر 
الهدهود وعبداهلل الظفيري 
ويوسف ناصر ولكنه يفتقر 
إلى خدم���ات العبيه ناصر 
الفرج وعبدالرحمن البناي 

لإلصابة.

مواجهات متكافئة 

وتتسم املباريات الثالث 
األخرى بالتكافؤ ولعل أبرزها 
اللقاء الذي يجمع النصر مع 
الشباب والسبب هو عودة 
الكروات���ي رادان  امل���درب 
غاس���انني املعروف محليا 
بقيادته للكويت والقادسية 
واألزرق في مراحل سابقة 

وحقق العديد من اإلجنازات، 
حيث ع���زز رادان صفوف 
العناب���ي مبواطنه غوران 
موغانوفيس والكاميروني 
جيزالن أمبوبة والبرازيلي 
ويلسون جونيور والهداف 
العالوي  املغربي مصطفى 
القادم م���ن خيطان وكذلك 
املهاجم أحمد عجب إضافة 
إلى وجود عبدالرحمن باني. 
وعلى اجلبهة األخرى يخوض 
أبناء األحمدي املباراة بقيادة 
املدرب الروماني اليستيكا 
سيوبا الذي يأمل في حتقيق 
جناحات تضاهي ما حققه 
مواطن���ه م���درب الكويت 
السابق إيوان مارين، ويعول 
سيوبا على الفرنسي سليم 
الكابي والبرازيلي ميشيل 
دوس والغاني كريستوفر 

الما.
اللذين  اللقاءي���ن  وفي 
يجمع���ان اليرم���وك م���ع 
الس���احل والصليبخ���ات 
مع خيط���ان تبدو حظوظ 
الفرق متساوية خصوصا 
الفرق  ان استعدادات هذه 
متي���زت بالطاب���ع احمللي 
ولم تخرج في معسكرات 
خارجية، وال شك أن الفوز 
هو الهدف الذي تسعى له 
الفرق األربعة ملا مينحه من 

دفعة معنوية لالعبني.

األخضر والبرتقالي
العنابي يقّيديبحثان عن النقاط الثالث األولى

عجب والشمالي
واملوسى

أحمد عجب رسميا ينضم للعب مع النصر

الكويت اجتاز الساملية واجلهراء تخطى التضامن

تكن للساملية محاوالت خالل 
الشوط باس���تثناء املرور 
اجليد جلمعة س���عيد لكنه 
سدد بيد احلارس مصعب 

الكندري )11(.
وفي الشوط الثاني حتسن 
الساملية واطلق املدرب  أداء 
محم����د دهيلي����س احلرية 
القهيدي  للظهيرين غ����ازي 
وفهد الهاجري للتقدم املساندة 
الهجومية كما اش����رك نايف 
زويد ب����دال من حمد العنزي 
واألردني عدي الصيفي بدال 
من التونسي رضوان الفاحلي 

لكن دون خطورة حقيقية على 
مرمى احلارس الكندري، فيما 
واصل الكويت أداءه املتوازن 
للحفاظ على تقدمه وكان فهد 
العنزي قريبا من التسجيل 
لوال تصدي الرشيدي لكرته 
)61( وسدد العاجي سعيد كرة 
قوية مرت بجوار القائم األمين 
للكندري )72( واجرى املدرب 
عبدالعزيز حمادة سلس����لة 
التبديالت للحفاظ على  من 
إيقاع الفريق بعد ان مال الربع 
ساعة األخيرة للهدوء ليخرج 

األبيض بثالث نقاط غالية.

الرش����يدي )12(  احل����ارس 
فرض بعدها الكويت ايقاعه 
وأضاع اإليراني رضا قوجان 
فرصتني محققتني )21( و)23( 
أبعد الرش����يدي األولى فيما 
ردت العارضة الثانية وفاجأ 
البريكي احلارس  عب����داهلل 
الرش����يدي بكرة صاروخية 
مرت جوار القائم األمين، ومن 
كرة حرة غير مباشرة نفذ 
قوجان ووليد علي والبريكي 
جملة رائعة انتهت بتسدية 
الزاوية  قوية لعلي سكنت 
اليمنى للرشيدي )45( ولم 

مبارك الخالدي ـ أحمد السالمي

حقق الكويت بداية جيدة 
 viva في مش����واره في دوري
بعد ان اجت����از عقبة ضيفه 
الساملية بالفوز علية 2-0 في 
املباراة التي جمعتهما مساء 
أمس ضمن اجلولة األولى من 
البطولة ليضع األبيض ثالث 
نقاط غالية في رصيده سجل 
للكويت شادي الهمامي )12( 
ووليد علي )46(، وعلى ستاد 
مبارك العيار جنح اجلهراء في 
تخطي التضامن 3-2 واضعا 
3 نق����اط في جعبته س����جل 
للجهراء البرازيليان كارلوس 
فينيسيوس من ركلة جزاء 
والكسندر نينو ومحمد دهش. 
فيما س����جل هدفي التضامن 
النيجيري الياس����و وشهدت 
املباراة ط����رد العب اجلهراء 
حمود ملف����ي حلصوله على 
الثانية،  البطاقة الصف����راء 
كما مت طرد حارس التضامن 
حمد بدير، وتوقفت املباراتان 
بعد مرور نصف ساعة من كل 
شوط لشرب املاء انسجاما مع 
قرارات االحتاد الدولي للعبة 
وبالعودة ملواجهة الكويت مع 

الساملية.
جاء الشوط األول مثيرا 
خاصة من جانب الكويت الذي 
كان األفضل تنظيما وانتشارا 
وبسط سيطرته على مجريات 
العديد من  الش����وط وأهدر 
الفرص احملققة تألق احلارس 
إبعادها،  الرشيدي في  خالد 
واعتمد األبيض في انطالقاته 
على اجلبهة اليسرى بوجود 
فه����د عوض وتقدم ش����ادي 
الهمامي للمساندة الهجومية، 
ومن ركلة ركنية نفذت بشكل 
جميل مرر فهد عوض عرضية 
متقن����ة عل����ى رأس الهمامي 
الذي اس����كنها الزاوية يسار 

)هاني الشمري( اإليراني رضا قوجان مير من املدافع فهد الهاجري  


