
رياضة
االحد 6 يوليو 2014

27

إبراهيم عبيد يوجه الالعبني قبل التدريب 

الديحاني: »أزرق 17« يواصل استعداداته للبطولة اخلليجية
ذلك وفد منتخب الناش����ئني 
إلى جمهورية مصر العربية 
للدخول في معسكر تدريبي 
هن����اك خالل الفت����رة من 29 
يونيو وحتى 8 أغس����طس 
يخوض خالله مباراتني وديتني 
مع نظيره املصري لينطلق من 
بعدها إلى العاصمة القطرية 
الدوح����ة ف����ي 8 أغس����طس 
املقبل للمشاركة في البطولة 
اخلليجية احلادية العشر لكرة 
القدم والتي تستمر حتى 19 

من الشهر ذاته.
وأش����ار الديحاني إلى أن 
العدد املطلوب للمشاركة في 
البطولة اخلليجية يبلغ 23 
العبا، وهو ما يعني استبعاد 
3 العبني آخرين من صفوف 
ارتأى اجلهاز  املنتخب، وقد 
الفني احملافظ����ة على العدد 
احلالي حتسبا لوقوع إصابات 
قد تضطره الستبعاد العب أو 
أكثر، خاصة أن املباريات التي 
سيخوضها تعتبر مهمة وقوية 
وال ميك����ن املجازفة باختيار 
العب����ني غير مؤهلني لس����د 
الشواغر التي قد تنتج بسبب 

اإلصابات في املشاركات.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء 
مش����اركة أزرق الناشئني في 
البطولة اخلليجية سيعود 
الوفد إلى البالد ليستريح ملدة 
5 أيام متتالية على أن يغادر 
إل����ى تايلند  بعدها متوجها 
للمشاركة في نهائيات كأس 
آسيا للمنتخبات حتت 17 سنة 
والتي س����تنطلق منافساتها 
خالل الفترة م����ن 6 إلى 20 

سبتمبر املقبل. 
ولف����ت الديحاني إلى أن 
إدارة احت����اد كرة  مجل����س 
القدم برئاسة الشيخ د.طالل 
الفهد ومع����ه زمالؤه أعضاء 
مجلس اإلدارة وبقية زمالئه 
في اجله����از اإلداري والفني 
يسعى الى حتقيق إجناز يليق 
باسم وسمعة أزرق الناشئني 
الذي يضم عناص����ر واعدة 
ينتظرها مستقبل مشرق في 
ظل اإلمكاني����ات التي يتمتع 
بها الالعب����ون بصورة فنية 
عالية، وهو ما جعلهم مؤهلني 
لتشكيل جيل كروي مميز في 

شتى النواحي.

محمد السيد.
اع����رب مدير  من جهته، 
الناش����ئني عل����ي  منتخ����ب 
الديحاني عن ثقته  حس����ني 
الناشئني  باستعدادات أزرق 
خلوض غم����ار منافس����ات 
البطولة قائال: بدأنا بش����كل 
مبكر فترة اإلعداد ملشاركات 
منتخبنا الوطني لكرة القدم 
حتت 17 سنة من خالل توفير 
كل سبل النجاح والتي بدأت 
بإقامة معس����كر تدريبي في 
تركيا ض����م 35 العبا ومتت 
جتربتهم وتقييم مستوياتهم 
الفنية والبدنية ليقوم اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب الوطني 
إبراهي����م عبيد باالتفاق على 
تصفي����ة الالعبني الذين بلغ 
إجمالي عدد املشاركني منهم 
حاليا 26 العبا سيشاركون 
في املعس����كر التدريبي الذي 
س����يقام في مدين����ة أبها في 
الس����عودية خالل الفترة من 
15 إل����ى 26 يونيو ويخوض 
خالله����ا مباراتني وديتني مع 

نظيره السعودي.
وأض����اف: س����يغادر بعد 

أحمد السالمي

دخ���ل منتخ���ب األزرق 
حتت 17 سنة املرحلة الثانية 
من اإلع���داد والتي يخوض 
غمارها على ملعب املرحوم 
عبدالرحمن البكر في احتاد 
القدم، وذلك استعدادا  كرة 
ملشاركته في البطولة احلادية 
عشرة للمنتخبات اخلليجية 
للناشئني والتي تستضيفها 
الدوحة  القطرية  العاصمة 
خالل الفت���رة من 10 إلى 19 
أغسطس املقبل، وهو الوفد 
الذي يرأس���ه علي حس���ني 
الديحاني ويضم في عضويته 
كال من إداري املنتخب نواف 
غصاب واملنسق العام محمد 
احلريص ومسؤول العالقات 
العامة مهدي السلمان فيما 
الفني من  يتكون اجله���از 
إبراهيم عبيد مدربا وأنور 
بوطيبان مس���اعدا وشاكر 
الشطي مدرب حراس املرمى 
إضافة إلى املدلك علي الفندي 
وإخصائي العالج الطبيعي 
إلكسندر وعامل التجهيزات 

علي الديحاني

نيسان GT-R نيسمو GT3 رقم 30 حتتل املركز الـ 14 في فئتها

نيسان تتجاوز الليل األطول واألصعب على حلبة نوربورغرينغ

 GT3 نيسمو GT-R نيسان
الت����ي حتمل الرقم 30 والتي 
يقودها كل من مايكل كروم، 
كازوكي هوشينو، كاتسومازا 
شيو وتيتسويا تاناكا، تسير 
في نهج ثابت وسريع ولكن 
الفري����ق تلقى اتص����اال من 
السيارة عند منتصف الليل 
يفيد بأنها تعرضت حلادث 
وفي نفس املكان الذي تعرض 
فيه هايدفلد في وقت الحق 
حل����ادث االصط����دام. فبعد 
خروجه من مقطع فوكسهول، 
فوجئ هوش����ينو بس����يارة 
متوقفة اضط����ر على أثرها 
لالصطدام باحلاجز الوقائي 
للحلبة فيما كان يحاول جتنب 

االصطدام بها.
وعل����ى الرغم من ش����دة 
االصطدام، متكن هوش����ينو 
من الوصول بالس����يارة الى 
مرآب صيان����ة الفريق الذي 
أج����رى فحوصات����ه الالزمة 
على الس����يارة وق����رر عدم 
السماح لها باملتابعة بسبب 
تضرر الشاسي بشكل كبير 
وليضطر الفريق لإلعالن عن 
انسحاب سيارته التي حتمل 
الرقم 30 عند الساعة 2 و30 

دقيقة صباحا.
النتيج����ة األفضل  أم����ا 
لس����يارات نيسان املشاركة، 
فكانت من نصيب GT-R التي 
حتمل الرقم 24 التي يقودها 
كل من كازانوري ياموش����ي 
وجوردان تريسن وتوباياس 
ومايكل شولتز لصالح فريق 
شولتز موتورسبورت والتي 

أنهت السباق األملاني في املركز 
الثاني عشر لترتيب فئتها.

وفي هذا السياق، قال دارن 
كوكس، رئيس العالمة العاملية 
لقسمي التسويق واملبيعات 
في فرع نيسمو: »قبل قدومنا 
الى س����باق نوربورغرينغ، 
كنا نعلم جيدا مدى صعوبة 
التحدي وقد متكنا من املنافسة 
بشكل مباشر في مواجهة فرق 
محترفة سبق لها أن شاركت 
في هذا الس����باق عدة مرات 
وأنا فخور ج����دا مبا متكنا 
من القيام به في سباق هذه 
الس����نة. وألنني أعلم مدى 
التحدي على  صعوبة ه����ذا 
حلبة نوردشاليفه، شعرت 
برضا وسعادة بالغني نتيجة 
التأدية املمتازة التي أظهرها 

فلوريان«.
وتاب����ع كوك����س بقوله 
»ان الفري����ق متتع بس����باق 
نوربورغرينغ الذي أقيم على 
مدى 24 ساعة التقى خاللها 
املش����جعون ومحبو الفريق 
السباقي،  في مخيم نيسمو 
حيث تابعوا السباق من خالل 
بث حي ومتواصل عبر شبكة 
NISMO.TV. وعل����ى الرغ����م 
من ع����دم متكننا من حتقيق 
النتيج����ة املرجوة بس����بب 
انثقابات اإلطارات واحلوادث 
وبعض احلظ العاثر، إال أننا 
قمن����ا بكل اجله����ود الالزمة 
التي ستساهم في حتقيقنا 
لنتيجة أفضل عندما نعود 
الى نوربورغرينغ خالل سباق 

العام املقبل«.

حتقي����ق النتيج����ة األفضل 
للفريق«.

وفي هذا السياق، استمر 
هايدفلد بسياسة الهجوم على 
 GT-R منت س����يارة نيسان
ذات الرقم 80، إال أن سيارته 
اصطدمت بسيارة أخرى على 

احللبة.
ويقول هايدفلد إنه »بعد 
فوكسهول التي تعتبرا مقطعا 
سريعا جدا من احللبة، خرجت 
م����ن املنعط����ف ألرى ضوءا 
ت����اله ضوءان  اللون  أصفر 
بلون أصفر. وتبعا للقوانني 
املرعي����ة اإلجراء، يعني ذلك 
أنه يتوجب على السيارات 
أن تعبر بسرعة 60 كلم/س. 
وألنني كنت س����ريعا جدا، 
بدأت بخفض سرعتي بشكل 
قاس وفوجئت بس����يارتني 
تقطعان مسار احللبة وكان 
عل����ي أن أقرر م����ا إذا كنت 
س����أصدم إحداهما أو أهرب 
عبر اخلروج عن الطريق الى 
املقطع املزروع باحلشائش 
الذي لم يكن بإمكاني أن أرى 
ما إذا كان خاليا من مسؤولي 
السباق أم ال. لذلك، اخترت 
االصطدام بإحدى السيارتني 
بدال من املخاطرة بقتل أحدهم 
عن غير قص����د«. وبنتيجة 
احلادث، توجب على الفريق 
إيقاف السيارة عن السباق 
مل����دة س����اعة كامل����ة بهدف 
إخضاعها للصيانة الالزمة 
قبل السماح لها بالعودة الى 
املنافسة. وخالل الساعات ال� 
8 األولى من الس����باق، كانت 

دبي: أنهت سيارتا نيسان 
GT-R نيس����مو GT3 سباق 
24 ساعة في نوربورغرينغ 
2014 ال����ذي أقيم على حلبة 
نوردشاليفه التي يبلغ طولها 
25 كيلومترا والتي ش����هدت 
مشاركة أكثر من 160 سيارة 
و600 سائق جتمعوا للمنافسة 
في واحد من أكثر س����باقات 

التحمل قساوة في العالم.
وكان����ت النجومية خالل 
ه����ذا الس����باق م����ن نصيب 
الفائز بأكادميية GT األملاني 
الذي لم  فلوريان ستراوس 
يكن قد مضى على مشاركاته 
الفعلية في الس����باقات أكثر 

من 9 أشهر.
انس����حاب لوكاس  فبعد 
أوردونيز، سائق GT-R التي 
حتمل الرقم 80 بسبب تعرضه 
لرشح قوي، اضطر شريكه 
في القي����ادة، فلوريان ألخذ 
املنافسة على عاتقه والقيادة 
عابرا منعطفات احللبة ال� 172 
مرارا وتكرارا ملدة راوحت في 

حدود 8 ساعات.
وفي ه����ذا اإلط����ار، قال 
س����تراوس: »لم أكن متوترا 
ألنه سبق لي أن قدت على هذه 
احللبة منذ فترة قصيرة في 
سباق VLN. تعرضنا لسوء 
البداي����ة ولكنني  احلظ في 
رفعت وتيرة الهجوم ألنني 
كنت أريد أن أكون على ثقة 
بأنني لم أوفر جهدا وهذا ما 
مكنني من االقتراب من شيو 
صن الذي كان يقود نيسان 
الرقم 30 نفسه والدخول معه 
في منافسة عارمة كانت تشتد 
بش����كل كبير عند محاولتنا 
جتاوز السيارات املتأخرة. لقد 
ركزت على عدم االجنراف في 
أحاسيس اإلجنازات وبقيت 
هادئا وحافظت على وتيرة 
متقدم����ة ألنني كن����ت أريد 

العربي يناقش احلُكْم واستقبل بونياك

الكويت يعني دشتي مدرباً حلراس املرمى

مبارك الخالدي

تترقب اجلماهير العرباوية نتائج االجتماع 
الذي يعقد مساء اليوم االحد والذي يضم اعضاء 
مجل����س االدارة الى جانب عض����وي اجلمعية 
العمومية رائد الزعابي واسماعيل حبيب وذلك 
ملناقشة السيناريوهات املطروحة لتنفيذ احلكم 
القضائي الصادر ملصلحة املدعيني وتأمل اجلماهير 
العرباوية اخلروج بنتائج ايجابية تضمن طي 
صفحة احلكم بق����رارات حتفظ حقوق اعضاء 
اجلمعية العمومية وتطلعاتها باختيارات مناسبة 

ألعضاء الهيئات االدارية للفرق التابعة للنادي 
أمال في حتسني نتائجه بدءا من املوسم املقبل.

وفي سياق متصل وصل الى البالد ظهر امس 
املدرب الصربي للفري����ق االول للكرة بالنادي 
بوريس بونياك قادما من بالده وسيقود بونياك 
تدريبات األخضر اعتبارا من العاش����رة مساء 
اليوم االحد، ومن املقرر ان يباشر اجلهاز الفني 
للفريق فتح ملفات الالعبني احملترفني استعدادا 
للسفر الى معسكر الفريق اخلارجي في تركيا 25 
اجلاري حيث يأمل بونياك االنتهاء من اختياراته 

قبل السفر الى املعسكر.

مبارك الخالدي

أعلن مدير الفريق االول للكرة بنادي الكويت 
عادل عقلة انضمام مدرب حراس املرمى الوطني 
س���مير دشتي الى اجلهاز الفني لألبيض، جاء 
ذلك عبر تصريحات لعقل���ة للمركز االعالمي 
للنادي حيث باشر دش���تي مهامه رسميا مع 
اجلهاز الفني للفريق بقيادة املدرب عبدالعزيز 
حمادة، وفي سياق آخر اكد البرازيلي رفاييل 
باستوس اعتزازه بالتواجد في الكويت، وقال 
اننى ان اقدم افضل ما لدي مع النادي االبيض 
العريق بإجنازاته اآلسيوية بعد حصوله على 
لقب كأس االحتاد اآلسيوي لثالث مرات وكذلك 

تواجده الدائ���م على منصات التتويج احمللية 
وأضاف ال ش���ك انني اشعر باالعتزاز والفخر 
لالنضمام للن���ادي الكبير وأتطل���ع الى ترك 
الكويتاوية.  بصمة تلبي طموحات اجلماهير 
اجلدي���ر بالذكر ان الكويت ب���دأ تدريباته مع 
مطلع الش���هر اجلاري، حيث يس���تعد للسفر 
الى االمارات للمش���اركة في دورة نادي العني 
الودية التي ستنطلق 21 اجلاري مبشاركة نادي 
النصر السعودي في اطار استعدادات االبيض 
خلوض االستحقاقات املقبلة، وفي مقدمتها كأس 
السوبر امام القادسية 15 املقبل ومواجهتا الدور 
الربع النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي امام فريق 

بيرسيبورا االندونيسي 19 و26 املقبل.

أمتت اللجنة املنظم����ة العليا لبطولة كأس 
العالم لكرة القدم األميركية للش����باب حتت 19 
سنة استعداداتها الستضافة البطولة التي تقام 
حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وتستضيفها الكويت في الفترة من 7 إلى 
16 اجلاري مبش����اركة 8 منتخبات عاملية وهي 
أميركا، املكسيك، أملانيا، النمسا، كندا، فرنسا، 

واليابان باإلضافة إلى الكويت. 
وتعتبر جميع املنتخبات املشاركة في البطولة 
األعلى تصنيفا بني جميع املنتخبات ال� 64 املنضمة 
الحتاد اللعبة، حيث تعتبر مراكزهم األول حتى 
السابع، ما يبني أهمية هذه البطولة العاملية لدى 

جميع املنتخبات املشاركة لنيل اللقب. 
وقسمت املنتخبات املش����اركة في البطولة 
ال����ى مجموعتني، حيث ضمت املجموعة األولى 
منتخبات الكويت وكندا والنمسا وفرنسا والتي 
تقام مبارياتها على ملع����ب نادي النصر فيما 
يستضيف ملعب نادي الساملية مباريات املجموعة 
الثانية التي ضم����ت منتخبات أميركا واليابان 
واملكسيك وأملانيا، وستقام املباريات بنظام دور 
املجموعات من مباراة واحدة يتأهل صاحب األعلى 
نقاط إلى املباراة النهائية وباقي املنتخبات تلعب 
لتحسني املراكز، وسيحصل املنتخب الفائز على 
نقطت����ني وفي حال التعادل يحصل كل منتخب 
على نقطة وفي حال التساوي بالنقاط في دور 
املجموعات حتس����م األهداف املسجلة التأهل أو 

ترتيب املركز.
وقامت اللجنة املنظمة العليا والتي يرأسها 
رئيس احتاد الكرة واللجنة األوملبية الكويتية 
الشيخ د طالل الفهد برفقة نائب رئيس االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم األميركية )افاف( وعضو 
اللجنة الكويتية للرغبي وكرة القدم األميركية 
الش����يخ مش����عل طالل الفهد وأمني سر اللجنة 
األوملبية عبيد العنزي وأعضاء اللجان العاملة 

بجوالت تفقدية لالطالع على املالعب املستضيفة 
للبطولة وكذلك مقرات إقامة الوفود املشاركة.

بدوره، تقدم رئي����س اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة الش����يخ د. طالل الفهد وبالنيابة عن 
أعضاء اللجنة املنظمة العليا بالشكر والعرفان 
ملقام صاحب الس����مو األمير قائ����ال: بداية أرفع 
الى مقام س����يدي صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه أس����مى آيات 
الش����كر والعرفان حلرصه على دعم الرياضة 
والرياضيني وتش����رف منتسبي اللعبة برعاية 
سموه للبطولة وهذا ديدن سموه الراعي األول 

ألبنائه الرياضيني. 
وطال����ب الفهد العبي منتخبنا خالل زيارته 
لتدريباتهم في امللع����ب الفرعي لنادي النصر 
بتقدمي املستويات الطيبة خاصة انهم ميثلون 
الكويت في هذه البطولة العاملية والتي حتظى 
مبشاركة منتخبات عاملية ذات الترتيب األعلى في 
التصنيف الدولي لكرة القدم األميركية، وتلقى 
منتخبنا دعما  غير محدود وميزانية كبيرة في 
ظل االحتراف قياس����ا بالعبي منتخب الكويت 
الهواة، مؤكدا انه عل����ى الرغم من حداثة لعبة 
كرة الق����دم األميركية في الكويت، فإنها حققت 
شعبية واسعة ستكون مبنزلة احلافز والدافع 
نحو تقدمي العبي منتخبنا الوطني مستويات 
تنال إعجاب املتابعني والقائمني على اللعبة. كما 
حتدث الفهد خالل زيارته الى األجهزة اإلدارية 
والفني����ة العاملة مع املنتخب الوطني للوقوف 

على كل االستعدادات لهذه البطولة العاملية.
إلى ذلك وصلت 4 منتخبات إلى البالد وهي 
أميركا وأملانيا واملكسيك والنمسا، بينما من املقرر 
أن تصل منتخبات كندا واليابان اليوم، وستقيم 
جميع الوفود املشاركة في فندقي هوليداي أن 
الساملية وكراون بالزا، على أن يقيم احلكام في 

فندق سويس بل.

الشيخ طالل الفهد مع الالعبني في امللعب 

سيارة فريق شولتز 
موتورسبورت 

GT-R بياموشي 
رقم 24 تفوز 

باملرتبة الـ 12 
في فئتها

في البطوالت القارية خصوصا 
بطولة كأس اخلليج العربية، 
التي تعد من أهم الكؤوس في 

منطقة اخلليج. 
الفياض )18( عاما  الالعب 
املراحل  ف����ي  برزت جنوميته 
الشبابية متدرجا في  السنية 
صف����وف ن����ادي الصليبخات 
الرياضي، بعد ذلك تلقى عدة 
عروض احترافية منها اللعب في 
صفوف نادي الهالل السعودي 
لكن االتفاق لم يتم جراء اللوائح 

السنية املتبعة.

يلعب في صفوف الفريق ابتداء من املوسم املقبل

البسيتني البحريني يوقّع مع الفياض
وقع مشاري أحمد الفياض 
صان����ع األلعاب وجن����م نادي 
الرياضي لكرة  الصليبخ����ات 
القدم عقدا احترافيا رس����ميا 
مع نادي البسيتني البحريني، 
الفريق  إلى صف����وف  لينضم 
ابتداء من املوسم الرياضي املقبل 
2015/2014، اثر خوض الالعب 
جتربة فنية مثمرة مع الفريق 
قبيل ثالثة أشهر نالت إعجاب 
اجلهاز الفني وليتم االتفاق معه، 
جرت مراسم توقيع العقد في 
مقر الن����ادي بحضور عدد من 

أعضاء مجلس اإلدارة. 
أع����رب الالعب  من جانبه 
الفي����اض عن س����عادته للعب 
البس����يتني  في صفوف فريق 
الرياضي، الذي يعد من األندية 
العريقة ف����ي مملكة البحرين، 
مقدما خالص الشكر والتقدير 
التي شجعت  النادي  ألس����رة 
واحتضن����ت ودعمت موهبته 
الكروي����ة، مبينا أن����ه يتطلع 
لتحقيق جزء م����ن طموحاته 
ف����ي عالم كرة الق����دم، متمنيا 
الالعب أحمد الفياض حامال فانيلته مع البسيتني الحقا متثيل منتخب البحرين 

برعاية صاحب السمو.. الكويت تستضيف 
كأس العالم لكرة القدم األميركية للشباب


