
يحيى حميدان

أكد املدرب الوطني صالح العصفور تقدميه الســتقالته 
من عضوية اللجنة الفنية في احتاد الكرة على خلفية اتخاذ 
رئيس االحتاد الشيخ احمد اليوسف لقرار استمرار املدرب 

ثامر عناد حتى نهاية التصفيات دون العودة للجنة.
واضــاف العصفور فــي حديث خاص مــع «األنباء» أن 
استقالته جاءت بســبب طريقة ادارة العمل في االحتاد، إذ 
انــه من املفتــرض أن يتم هذا القرار عبــر رفع توصية من 
قبــل اللجنــة الفنية، ولكن هذا االمر لــم يتم وهو ما جعل 
عمــل اللجنة غير ضروري. وبــني العصفور أن اتخاذ مثل 
هذه القرارات حق أصيل ملجلس ادارة االحتاد ولكن كان من 
االجــدى العودة للجنة الفنية التي تضم نخبة من املدربني 

الوطنيــني ومن ثــم يتم رفع توصية بالقرار أســوة مبا حصل في موضــوع إقالة املدرب 
الكرواتي روميو يوزاك.
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سيال يضع اللمسات األخيرة على «أزرق اليد»
يعقوب العوضي

بدء العد التنازلي ملشاركة منتخبنا الوطني 
لكرة اليد في التصفيات اآلســيوية املؤهلة 
الــى أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠ واملقرر انطالقها 
في العاصمة القطرية الدوحة، ويصل األزرق 
اليوم الــى قطر بعد أن اختتم خطة اإلعداد 
الشــاملة والتي تضمنت اقامة معســكرين 
خارجيني في صربيا وتركيا وسبقهما جتهيز 
محلي وخاض خاللها عدة مباريات جتريبية 

مع فرق من الدوريني الصربي والتركي.
وميلك اجلهاز الفني بقيادة املدرب الفرنسي 
يرمي ســيال يومني لوضع اللمسات االخيرة 
على التشــكيلة األساســية التي ستخوض 
املبــاراة االفتتاحية أمــام البحرين بعد غد، 
وتضم مجموعة االزرق كال من ايران وكوريا 
اجلنوبية والبحرين. الى ذلك، أكد معد الفريق 
البدني راجنار اوسكارسون ان الفريق بحالة 

بدنيــة ممتــازة ومعظم الالعبــني جاهزون 
خلوض املنافسات اآلسيوية، مشيرا الى أن 
التعاون بني املعد البدني والالعبني واجلهاز 

الفني ضرورة لتفادي وقوع االصابات.

الغربللي يغيب عن البحرين
وحول مشــاركة عبداهللا الغربللي، قال 
اوسكارسون: قد يغيب الالعب عن مواجهة 
البحرين لكننا نعمل بالتعاون مع اخصائي 
العــالج الطبيعي جيرارد باول الســتكمال 
خطة عالج الالعب التي انطلقت في املانيا.

وتابع: التأهيل الطبيعي لعبداهللا يسير 
بصورة ممتازة وعلى األرجح سيشارك في 
مباراتي ايــران وكوريا اجلنوبية، حيث ان 
املغامرة بإشراكه أمام البحرين تعود للجهاز 
الفنــي في حال قرر ذلك لكن التنســيق مع 
املدرب سيال يسير حسب توصيات اجلهاز 

الطبي والبدني.

آسيوية البولينغ تنطلق األحد في الكويت
تنطلــق في الكويت االحد 
املقبل منافسات الدورة الـ ٢٥ 
من البطولة اآلسيوية للبولينغ 
(رجال وسيدات) مبشاركة ٢٨ 
دولة من الــدول األعضاء في 
االحتاد اآلســيوي للعبة على 

أن تختتم في ٣٠ اجلاري.
وقال رئيس النادي الكويتي 
للبولينغ الشيخ طالل احملمد 
في مؤمتــر صحافي عقد اول 
مــن امــس ان اللجنة املنظمة 
للبطولة تباشر استعداداتها 
الستضافة ثاني بطولة قارية 

في البالد واألولى على مستوى 
العمومي، واملتوقع ان يشارك 
فيهــا اكثر ٣٦٠ العبا واداريا، 
مضيفــا ان العبــي والعبات 
للعبــة  الكويــت  منتخــب 
يستعدون بقوة لبدء املنافسات 
التي تشــمل اقامة مســابقات 
الفــردي والزوجــي  لفئــات 
والثالثي والفرق واالســاتذة، 
علما أن املسابقات تبدأ في ٢٢ 
اجلاري بعــد يومني من حفل 
االفتتاح الذي سيقام في فندق 

كراون بالزا.
الشيخ طالل احملمد

دوري فيفا ٢٠٢٠ في مجمع بوليفارد 
بالتعاون مع «بست اليوسفي»

أقــام مجمع بوليفارد للمرة الثانية على 
التوالــي دوري فيفــا ٢٠٢٠ على جهاز بالي 
ستيشــن ٤ بالتعاون مع بســت اليوســفي 
ومعتمــد من قبل املنظمة املعتمدة في لعبة 
فيفا (EA Sport) بالتزامن مع إطالق اللعبة 

في جميع أنحاء العالم.
وشــارك في الــدوري ٢٥٦ العبا من فئة 
الشباب واألطفال الذين واصلوا التحدي على 
مدار يومني، وحصل الفائز باملركز األول علي 
حسن على جائزة نقدية بقيمة ٧٥٠ دينارا، 
أما الفائز باملركز الثاني عبداهللا الريش فقد 
حصل على جائزة نقدية بقيمة ٥٠٠ دينار، 
وزيد الشــمري، الفائز باملركــز الثالث فقد 
حصل على جائزة نقدية بقيمة ٢٥٠ دينارا.

وقد تضمنت الفعالية العديد من األنشطة 
واملسابقات التي أســهمت في إضفاء أجواء 
من املرح والتفاعل مع اجلمهور وحصولهم 
على جوائز مقدمة من «بســت اليوســفي» 

تضمنت أجهزة بالي ستيشن وألعابا أخرى 
خاصة باجلهاز.

وأعرب فريق التسويق واالتصال مبجمع 
بوليفارد عن فرحتهم بالنجاح الفائق الذي 
حققه هذا احلدث، حيث القى أصداء جميلة 

من املشاركني واجلمهور.
كمــا عبــروا عن شــكرهم لفريق بســت 
اليوســفي على هذا التعاون املثمر، متمنني 

تعاونات أخرى في املستقبل القريب.
كما عبر مدير قسم االلعاب االلكترونية 
في بســت اليوســفي، عبداهللا الصايغ، عن 
ســعادته بنجاح البطولــة والذي يعود الى 
رضا اجلماهير واملشــاركني، مؤكدا تركيزه 
على خلق فعاليات حتتوي الشباب وتخلق 
جوا من املنافســة الشريفة وتشجعهم على 
اســتغالل أوقات فراغهم، مشيرا إلى أن هذا 
يعتبر من أحد واجبات «بســت اليوسفي» 

جتاه املجتمع.

«خليجي ٢٤».. دورة خماسية! األزرق وتركمانستان.. تعادل إيجابي

يحيى حميدان

يعــاود العبو فريق الكــرة الدوليون بنادي 
الكويــت تدريباتهم مــع «األبيض» مســاء غد 
اخلميس عقب انتهاء مشــاركتهم مع «االزرق» 
وحصولهم على الراحة يوم أمس، كما سيلتحق 
بهم كذلك حارس املرمى حميد القالف الذي يتواجد 
حاليــا في أملانيا، حيث يخضع لفحوص طبية 
مكثفــة من جانب طبيب املنتخب االملاني، على 
أن يكــون القالف ضمن امللتحقــني بالتدريبات 

غدا اخلميس.
وتعرض القالف لالصابــة في الركبة خالل 

لقاء منتخبنــا الوطني أمام األردن (٠-٠) يوم 
اخلميس املاضي، وتبدو مشاركته واردة انتظارا 
لقرار الطبيب األملاني، علما بأن مصعب الكندري 
سيكون جاهزا للذود عن عرين الفريق الكويتاوي 
كونه شارك في مباراتني مع الكويت خالل بطولة 

كأس االحتاد التنشيطية.
وســيكون العب خط الوسط طالل الفاضل 
جاهــزا للمشــاركة امام التضامن يوم الســبت 
املقبل ضمن اجلولة الثالثة من منافسات دوري 
«VIVA» املمتاز، بعدما حامت الشكوك حول قدرته 
على املشاركة بسبب خروجه مصابا من مباراة 

الشباب املاضية في كأس االحتاد.

عبدالعزيز الفيلكاوي: 
اليرموك جاهز للنصر

عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق األول لكرة القدم 
في نادي اليرموك عبدالعزيز الفيلكاوي 
ان الفريق جاهز ملباراة النصر اجلمعة 
املقبل في اجلولــة الثالثة من دوري 
«VIVA» املمتاز بعد اكتمال الصفوف 
بعودة احلارس علي العيسى للمشاركة 
في التدريبات، مشيرا إلى أن اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب هاني الصقر ركز 
خالل التدريبــات على بعض االمور 
التكتيكية منها اجلوانب الهجومية التي 
لم تظهر بالشكل املطلوب في اجلولتني 
املاضيتني. وأضاف ان اجلهازين اإلداري 
والفني يعمالن على رفع الروح املعنوية 
لالعبني بعد اخلسارتني في اجلولتني 
األولى والثانية أمام الشباب وكاظمة، 
مشيرا إلى ان اليرموك يدرك أن عليه 
تصحيح املسار من خالل حتقيق الفوز 
في مباراة النصر والظهور بشكل مميز 
من أجل مواصلة املشوار في الدوري 

بالشكل املطلوب.

دوليو «األبيض» والقالف يعودون اخلميس للتدريبات

«األوملبياد اخلاص» يقيم برنامجًا للصغار
أقام األوملبياد اخلاص الكويتي امس 
برنامجا رياضيا لصغار الالعبني من 
ذوي اإلعاقات الذهنية على صالة نادي 
الكويت مبشــاركة اكثر من ١٠٠ طفل 
ميثلون ١١ حضانة ومدرســة خاصة 

لذوي االعاقات الذهنية.
وأكدت املديرة العامة للهيئة العامة 
لذوي االعاقة د.شــفيقة العوضي في 
كلمة خالل انطالق البرنامج ضرورة 
املســاواة والدمــج لــذوي االعاقة في 
املجتمع، مبينة ان مثل هذه االنشطة 
الرياضية هي تطبيق عملي لهذا املفهوم 
الذي يصب في خدمة االشــخاص من 
ذوي االعاقة. وأوضحت العوضي ان 
الهيئة هي الداعم الرئيسي ألبنائها من 
ذوي االعاقة وخدمتهم، مشيرة الى انها 
تشــد على يد االوملبياد اخلاص بكل 

جهوده مبا فيه مصلحة هذه الفئة.
من جهتها، قالت الرئيسة الفخرية 
لنادي املعاقني الشيخة شيخة العبداهللا 

في كلمة مماثلة ان مثل هذه االنشطة 
والفعاليات للصغار تكســبهم الثقة 

بالنفس وتنمي مواهبهم.
وأضافت الشيخة شيخة العبداهللا 
ان النادي يعمل على إعدادهم للمشاركة 
باملستقبل في االوملبياد اخلاص لرفع 
اســم الكويت ومتثيل بالدهم في هذا 
احملفل الرياضي الكبير لذوي االعاقات 
الذهنية. بدورها، أفادت املديرة الوطنية 
لالوملبيــاد اخلــاص الكويتي رحاب 
بورسلي في كلمتها بان هذا البرنامج 
هو احد برامج االوملبياد اخلاص الذي 
يعنى بإعداد صغار الالعبني للمشاركة 
باملستقبل باالوملبياد. وذكرت بورسلي 
ان هنــاك برنامجــا ثانيــا مصاحبــا 
للبرنامــج الرياضــي وهــو (انقص 
وزنك) الذي يحارب السمنة ويبني مدى 
أهمية األكل الصحي وممارسة الرياضة 
واالبتعاد عن الوجبات السريعة حلياة 

صحية وسليمة.
الشيخة شيخة العبداهللا ود.شفيقة العوضي ورحاب بورسلي 
مع مجموعة من املشاركني في احلدث             (فريال حماد)

.. و«الشباب» هزم بنغالديش بثنائية
الدوحة - فريد عبدالباقي

يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب 
حتت ١٩ سنة معسكره اخلارجي املقام حاليا في 
العاصمة القطرية الدوحة، بخوض اللقاء الودي 
الثاني واألخير أمام منتخب قطر للشباب في 
٧ مساء اليوم بتوقيت الكويت على ملعب رقم 

٥ بأكادميية أسباير زون.
وكان األزرق الشاب حقق الفوز على منتخب 
بنغالديش ٢-٠ في املباراة الودية التي جمعت 
املنتخبني مساء االثنني املاضي بأكادميية أسباير 
اللقاء عبدالعزيز ناجي  زون، ســجل هدفي 
وبندر السالمة، ويأتي ذلك في إطار استعدادات 
منتخبنا للمشاركة بالتصفيات املؤهلة لكأس 

آسيا ٢٠٢٠. وكانت البعثة وصلت اجلمعة املاضي 
إلى الدوحة برئاسة عضو مجلس إدارة االحتاد 
الكويتي د.إبراهيم االنصاري ومدير املنتخب 
حمد احلربي، ومن املقرر أن تعود إلى أرض 
الوطن غدا وذلك لبــدء املرحلة األخيرة من 
االســتعدادات خلوض غمار التصفيات التي 

ستقام في العراق.

ملشاهدة الڤيديو

العصفور يستقيل من «الفنية»

صالح العصفور

الدوحة - فريد عبدالباقي

جــدد املكتب التنفيــذي لالحتاد اخلليجي 
لكرة القدم، على مشــاركة خمســة منتخبات 
في منافســات النســخة الـ«٢٤»، مــن بطولة 
كأس اخلليج العربي لكرة القدم والتي ستقام 
خالل الفترة من ٢٧ نوفمبر حتى ٩ ديســمبر 
املقبلني، ويذكر أن منتخبات السعودية واإلمارات 
والبحريــن أعلنت عدم رغبتها في املشــاركة 

مسبقا.
ويحتضن ســتاد خليفة الدولي منافسات 
البطولة اخلليجية، حيث تقرر إجراء مراســم 
ســحب القرعــة ٢٣ أكتوبــر اجلــاري بفندق 
كمبنســكي الدوحــة. ومن جانبــه، قال األمني 
العام الحتاد كأس اخلليج العربي لكرة القدم 

جاسم الرميحي: نفخر باستضافة البطولة للمرة 
الرابعة، ونتطلع الستقبال آالف املشجعني من 
أنحاء املنطقة، فنحن نرحب باجلميع لالستمتاع 

باحتفالية كروية خليجية على أرض قطر.
وأضاف: ستقام جميع مباريات البطولة في 
ستاد خليفة الدولي الذي شهد العديد من األحداث 
الرياضية الكبرى فــي قطر على مدى أربعني 
عاما، ويعد أول الستادات جاهزية الستضافة 

منافسات بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢. 
وأكــد الرميحي أن جميع اجلوائز اخلاصة 
بالبطولة ســتتحملها قطر كاملة ســواء تلك 
اخلاصة باملنتخبات التي حتتل املراكز األولى 
أو حتــى اجلوائــز الفردية اخلاصــة باأللقاب 
«أحسن العب وأفضل حارس والهداف» وغيرها 

من اجلوائز الفردية. 

ناصر العنزي

تعــادل منتخبنــا الوطنــي «األزرق» مــع 
تركمانستان بهدف لكل منهما في املباراة الودية 
التي جمعتهما أمس على ســتاد جابر الدولي 
ضمن حتضيراته للتصفيات اآلسيوية وغاب 

عنها عدد من العبي األزرق األساسيني.
أراح املــدرب ثامر عناد عــددا من العبيه، 
وبــدأ املباراة بتشــكيلة مكونة من ســليمان 
عبدالغفور ومحمد فريح وحمد احلربي وفهد 
حمود وأحمد إبراهيم وفهد األنصاري ورضا 
هاني وعبداهللا البريكي وأحمد الظفيري، ودانت 
الســيطرة ملنتخبنا في الشوط األول لكنه لم 

يتمكن من التســجيل وضاعت منه فرصتان 
خطرتان من عبداهللا البريكي وفهد األنصاري، 
كما سدد يوسف ناصر كرة قوية صدها حارس 
تركمانستان، ولعبت األطراف دورا جيدا في 
متويــل هجمات منتخبنا حيث نشــط محمد 
فريح فــي اجلهة اليمنى ومــرر كرات خطرة 
لم تســتغل. وكان األزرق بحاجة إلى التركيز 
في كراته الهجومية ولم يتحقق له تســجيل 
هــدف في الشــوط األول بســبب التعجل في 

إنهاء الهجمات.
وفي الشوط الثاني احدث املدرب تغييرات 
في صفوف منتخبنا وأشرك احلارس حسني 
كنكوني وعيد الرشــيدي وحســني املوسوي 

وشريدة الشريدة وعمر احلبيتر، وحاول األزرق 
الوصول إلى مرمى ضيفه لكنه اصطدم بدفاع 
الضيف ولم تكتمل أيضا محاوالت فردية من 
بعض العبــي منتخبنا فكانــت النتيجة عدم 
حتقيق ما كان يسعى إليه وخرج بال هدف، في 
حني ظهر تركمانســتان أفضل مما كان وجنح 
في تســجيل هدف التقدم عبــر كابنت الفريق 
أمنوف بعدما دخل منطقة اجلزاء وسدد الكرة 

محرزا هدفا دون مضايقة (٧٠).
ومتكن احلبيتر من معادلة النتيجة بتسديدة 

قوية من خارج منطقة اجلزاء (٨٠).
٭ أدار املباراة احلكم السعودي خالد الضريس، 

ولم يجد صعوبة في إدارتها.

(هاني الشمري) يوسف ناصر ومبارك الفنيني يتابعان الكرة في منطقة جزاء تركمانستان  


