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«احتاد الكرة» يقرر استمرار
ثامر عناد لنهاية التصفيات
حسم مجلس إدارة احت��اد الكرة
برئاسة الشيخ أحمد اليوسف ،قراره
باستكمال منتخب الكويت مشوار
التصفيات اآلسيوية املزدوجة املؤهلة
ملونديال  ،2022وكأس آسيا بالصني
 ،2023بقيادة امل��درب الوطني ثامر
عناد.
وجنح عناد في تغيير شكل املنتخب
في املباراة األخيرة أمام األردن والتي
تولى خاللها ق��ي��ادة ال��ك��وي��ت ،خلفا
للكرواتي روم��ي��و ج���وزاك ال���ذي مت
إع��ف��اؤه م��ن منصبه ب��ع��د مواجهة
إس��ت��رال��ي��ا ال��ت��ي خ��س��ره��ا األزرق
بالثالثة.
وأك���د م��ص��در ب��االحت��اد أن هناك
خ��ط��وات سيتم ات��خ��اذه��ا قبل إع�لان
القرار بشكل رسمي ،حيث من املقرر
أن تعقد اللجنة الفنية اجتماعً ا عقب
مباراة تركمانستان الودية املقرر لها
الثالثاء املقبل ،وسيتم خالل االجتماع

رف��ع توصيه ملجلس إدارة االحت��اد
الستمرار عناد حتى نهاية التصفيات.
وأض����اف امل��ص��در أن���ه ب��ال��ت��وازي
مع تولي عناد املسؤولية سيواصل
االحتاد البحث عن مدرب عاملي لقيادة
املنتخب األومل��ب��ي وال��ش��ب��اب لبناء
ق��اع��دة ملنتخب ق��وي ميثل مستقبل
الكرة الكويتية .من جهة أخرى واصل
األزرق تدريباته استعدادا ملواجهة
تركمانستان ال��ودي��ة غ��دا الثالثاء،
وت��أك��د غ��ي��اب حميد ال��ق�لاف ح��ارس
مرمى منتخب الكويت عن املباراة.
وك��ان القالف قد تعرض لإلصابة
خ�ل�ال م���ب���اراة منتخب ب�ل�اده أم��ام
األردن ،اخلميس املاضي ،والتي انتهت
بالتعادل السلبي ،علمًا بأن احلارس
غ��ادر إل��ى أملانيا م��ن أج��ل اخلضوع
لبرنامج عالجي.
واستبعد اجل��ه��از الفني للكويت
بقيادة ثامر عناد ،القائد بدر املطوع

الرت��ب��اط��ه مبهمة ع��م��ل ،إل���ى جانب
عامر املعتوق وسلطان العنزي وفهد
ال��ه��اج��ري وف��ي��ص��ل زاي���د وم��ش��اري
الغنام ،ملنحهم الراحة في ظل معانتهم
من اإلرهاق.
وتقرر ضم اخلماسي محمد خليل
العب وسط القادسية ،راشد املطيري
من التضامن وأحمد إبراهيم مدافع
ال��ع��رب��ي ،إل���ى ج��ان��ب خ��ال��د ش��ام��ان
العب وسط النصر وزميله احلارس
محمد هادي ،للوقوف على جاهزيتهم
لالستعانة بهم ف��ي االستحقاقات
املقبلة وفقًا لرؤية اجلهاز الفني.
ك���م���ا ي��خ��ض��ع ي���وس���ف ن��اص��ر
م��ه��اج��م م��ن��ت��خ��ب ال��ك��وي��ت لفحص
طبي لالطمئنان على م��دى تعافيه
من اإلص��اب��ة التي تعرض لها خالل
مواجهة األزرق األخيرة أمام األردن.
وكان ناصر قد عانى من إصابة في
الضلوع ومت تشخيصها مبدئيا على

ناصر الصباح يثمن رعاية املبارك
لبطولة آسيا  25للبولينج

ثمن رئيس اللجنة األوملبية الشيخ فهد ناصر الصباح
الرعاية الكرمية لسمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ جابر
املبارك احلمد الصباح لبطولة آسيا  25للبولينج التى تنطلق
منافساتها فى الكويت  20أكتوبر اجلارى مؤكدا أن تلك الرعاية
تأتى ضمن مادأبت عليه القيادة السياسية من تقدمي الدعم
املعنوى ألبناء الكويت الرياضيني
ورح��ب فهد ناصر الصباح بإستضافة الكويت للبطولة
التى تعد مبثابة جتمع اسيوى مميز يساهم فى عودة الرياضة
الكويتية إلى احملافل القارية واالنطالق نحو حتقيق إجنازات
تسجل بإسم الكويت مشددا على ض��رورة أن تكون مثل تلك
البطوالت مبثابة احتكاك قويا وفرصة حقيقية لتطوير مستوى
أبناء الكويت فى ظل مشاركة  28دولة فى منافساتها
وأعرب فهد ناصر الصباح عن ثقته في القائمني على تنظيم
البطولة إلظهار هذا احلدث االسيوى الهام بالصورة التى تليق
بإسم الكويت مؤكدا على مواصلة اللجنة األوملبية تقدمي الدعم
ال�لازم جلميع اللعبات الستضافة املزيد من البطوالت التى
تساهم فى االرتقاء والنهوض بالرياضة الكويتية

الشيخ فهد ناصر الصباح

الثنائي البرازيلي يهدد بفسخ
عقده مع الساملية

دخ��ل��ت العالقة ب�ين الساملية والثنائي
البرازيلي باتريك فابيانو ،وأليكس ليما،
منعطفًا خطيرًا في ظل نية الثنائي تقدمي
شكوى ضد النادي في االحتاد الدولي «فيفا»
لفسخ عقديهما واحلصول على مستحقاتهما
بشكل كامل في ظل تأخر النادي في سداد
مستحقاتهما خالل األشهر الثالثة املاضية.
ووج��ه محامي الثنائي خطابًا إلى إدارة
الساملية بضرورة سداد املستحقات املتأخرة
لالعبني منذ بداية عقديهما مع فترة سماح
متتد حتى  15من أكتوبر اجلاري ،وفي حال
جتاوز املدة املمنوحة للنادي سيوجه احملامي
كتابا آخرا لالحتاد الكويتي والدولي من أجل
فسخ عقد الالعبني مع منحهما مستحقاتهما
عن املوسم اجلاري.
وفي حال فسخ العقود يصبح الثنائي حرًا
لالنتقال ألي نا ٍد آخر خالل فترة االنتقاالت
القادمة سواء بالكويت أو خارجها أو في أي
من الدوريات التي ال يزال باب االنتقاالت فيها
مفتوحا.

جانب من تدريبات املنتخب

أنها كدمة قوية.
ويأتي تقييم اجلهاز الطبي لتطور
اإلصابة من أج��ل الوقوف على مدى

ق���درة ال�لاع��ب على اللحاق مب��ب��اراة
تركمانستان التجريبية واملقرر لها
الثالثاء املقبل.

حتى يعتاد ال�لاع��ب��ون على أرضية
امللعب بعد إعادة جتهيزها الستضافة
االستحقاقات املقبلة لألزرق.

في سياق متصل قرر اجلهاز الفني
إقامة تدريبات املنتخب بستاد جابر
األحمد الدولي خالل اليومني القادمني

الكويت تشارك بجميع منافسات «دورة ألعاب رياضة احملركات»

بوخمسني :مشاركتنا جتسيد لتوجيهات
سمو األمير باالستثمار في الشباب
أعلن رئيس مجلس إدارة النادي الدولي
الكويتي لرياضة السيارات والدراجات
اآلل��ي��ة ع��م��اد بوخمسني ع��ن مشاركة
الكويت في الدورة األولى لالحتاد الدولي
للسيارات أللعاب رياضة احملركات التي
تستضيفها العاصمة اإليطالية روم��ا
خالل الفترة من  30أكتوبر احلالي حتى
 3نوفمبر املقبل املقبل .وأكد بوخمسني
أن الكويت هي الدولة العربية الوحيدة
التي تشارك في هذا احلدث العاملي الكبير
وال��ذي يضم رياضيون من العديد من
دول العالم ،مشيرا ً إلى أن وفد الكويت
ممثالً بالنادي الدولي الكويتي لرياضة
السيارات والدراجات اآللية قرر املشاركة
بجميع األلعاب الستة املتاحة في الدورة،
لتكون مشاركة الكويت األول���ى كاملة
وبجميع الرياضات املطروحه.
وأض���اف« :ان��ط�لاق�اً م��ن التوجيهات
السامية لصاحب السمو أم��ي��ر البالد
الشيخ صباح األح��م��د باالستثمار في
تنمية قدرات ومهارات الشباب ،حرصنا
ف��ي ال��ن��ادي ال��دول��ي الكويتي لرياضة
السيارات وال��دراج��ات اآللية على إيالء
هذه الفئة رعاية خاصة ال سيما أن رياضة
ال��س��ي��ارات وال��دراج��ات النارية حتظى
باهتمام كبير لديهم».
وتابع« :لطاملا كان سمو األمير داعماً
لفئة الشباب خصوصاً في هذه الرياضة
حيث قدم سموه هدية رائعة للشباب من

عماد بوخمسني في حديث ودي مع رئيس االحتاد الدولي للسيارات جان تود

خالل توجيهاته بتشييد مدينة الكويت
ل��ري��اض��ة احمل���رك���ات ال��ت��ي ت��ض��م أكبر
احللبات في املنطقة ،ونحن بدورنا نسعى
للقيام بدورنا واستغالل عالقاتنا الدولية
م��ع مسؤولي االحت���اد ال��دول��ي لرياضة
احمل��رك��ات وال��ت��ي أث��م��رت ع��ن مشاركة
الكويت في الدورة األولى لالحتاد الدولي
ل��ل��س��ي��ارات ألل��ع��اب ري��اض��ة احمل��رك��ات
بصفتها الدولة العربية الوحيدة.
ولفت بوخمسني إلى أن هذه البطولة
تختلف ع��ن جميع س��ب��اق��ات ري��اض��ة

احملركات ،حيث يلعب املتسابقون باسم
الدولة ال باسم الفريق أو الشركة الراعية
كما هو متعارف عليه ،م��ش��ددا ً على أن
ال��ن��ادي ال��دول��ي الكويتي ح��رص على
املشاركة في الرياضات الست من أجل رفع
علم البالد في هذا احملفل العاملي .وتشتمل
ال��دورة على  6رياضات هي :جي تي ،3
وف��ورم��وال  ،4وتورنغ ك��ار ،ودريفتنغ،
وكارتنغ ساللوم ،والديجيتال ،وتقام
السباقات والتجارب على حلبة فالياونغا
في شمال العاصمة اإليطالية روما.

وميثل الكويت في البطولة كل من:
خالد املضف وزيد أشكناني في فئة اجلي
ت��ي ،وسالم النصف في فئة التورينغ،
وع��ل��ي مخصيد ف��ي ال��درف��ت��ن��غ ،ومحمد
النصف في الفورموال  ،4ومرشد املرشد
وحصة الفارس في الكارتنغ ساللوم،
وراشد الرشدان في الديجيتال.
وأتت فكرة تنظيم دورة ألعاب رياضة
احمل���رك���ات ع��ل��ى غ���رار دورة األل��ع��اب
األوملبية ،إميانا ً من االحتاد الدولي بدوره
في تطوير رياضة احملركات في العالم،
وتنظيم فعاليات م��ن شأنها أن تطور
اللعبات واملتسابقني وتشجع أجهزة
الدولة على املشاركة في صنع مستقبل
ري��اض��ة احمل��رك��ات بالعالم ف��ي الوقت
ذاته ،مع االهتمام باحلضور اجلماهيري
العاملي والنقل اإلعالمي املكثف من جميع
ال��دول املشاركة في ال���دورة .كما تعتبر
ال��دورة فرصة فريدة للسائقني من أجل
املنافسة بفريق يحمل اس��م بلدانهم
والفوز بامليداليات كما يحدث في األلعاب
األوملبية م��ن خ�لال مشاركة مميزة من
أبطال رياضات احملركات في العالم .كما
متثل الدورة فرصة للقائمني على رياضة
احمل��رك��ات ف��ي ك��ل دول��ة الختيار أبطاالً
ميثلون فريقهم الرسمي في هذه األلعاب،
على أن تكون املشاركة هي اخلطوة األولى
لتعرف املتسابقني على البطوالت العاملية
وطبيعتها والتخطيط للمشاركة فيها.

بعد تغلبهما على بريطاني وبلجيكي

عنتر وقبازرد بطال «دولية الكويت للناشئني»
باتريك فابيانو

افتتاح رائع لدورة األلعاب العاملية
الشاطئية في قطر

جانب من حفل االفتتاح

أعلن الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس
اللجنة األوملبية القطرية أول من أمس افتتاح
دورة األلعاب العاملية الشاطئية التي تستضيف
قطر نسختها األولى وتقام منافساتها حتى يوم
األربعاء املقبل السادس عشر من أكتوبر احلالي.
وأقيم حفل االفتتاح في أج��واء رائعة وشهد
عرض فيلم تعريفي عن الدورة إضافة إلى دخول

طابور عرض الرياضيني املشاركني.
وحتظى ال��دورة مبشاركة عاملية واسعة إذ
يشارك فيها أكثر من  1200رياضي ورياضية
ميثلون  97جلنة أوملبية من ال��ق��ارات اخلمس
ويتنافسون في  14مسابقة تقام على أربعة
مواقع هي :احلي الثقافي (كتارا) وأسباير زون
ومالعب الغرافة الرملية ولقطيفية.

حقق جنما منتخب الكويت الوطني
للتنس بدر عنتر وعيسى سلمان قبازرد
إجنازا ً كبيرا ً للكويت يضاف إلى اجنازات
التنس الكويتي وذل��ك بفوزهما باملركز
األول وامليدالية الذهبية للزوجي في
بطولة الكويت الدولية األول��ى للناشئني
وذل��ك بعد تغلبهما على الثنائي املكون
من الالعبني البريطاني ديرين اكاروجلو
وزميله البلجيكي مارتن كاتز مبجموعتني
مقابل مجموعة واحدة في املباراة النهائية
للبطولة فبعد أن ت��ق��دم الثنائي عنتر
وقبازرد وفاز باملجموعة األولى بنتيجة
 2/6خسرا املجموعة الثانية  6/1ثم جلأ
الفريقان إلى املجموعة الثالثة الفاصلة
التي حسمها ثنائي الكويت عنتر وقبازرد

لصاحلهما بنتيجة  . 8/10حضر املباراة
النهائية وش��ارك في تتويج الفائزين كل
من رئيس االحتاد السعودي للتنس محمد
بن ناصر العجاجي ونائب رئيس االحتاد
الكويتي للتنس عبد الصمد العريان وأمني
الصندوق علي سليم الديحاني وعضو
مجلس اإلدارة صالح الصرعاوي .
وبهذا الفوز املهم يزيد رصيد كل من
جنمي املنتخب الوطني بدر عنتر
وعيسى ق��ب��ازرد من نقاط التصنيف
الدولي للناشئني إذ يحصل كل منهما على
عدد  6نقاط في الزوجي فضالً عن عدد 9
نقاط حصل عليها بدر عنتر بوصوله إلى
الدور قبل النهائي للفردي في البطولة .
وكان الالعبان بدر عنتر وعيسى قبازرد

قد حصال على املركز الثاني وامليدالية
الفضية للزوجي في بطولة تركيا الدولية
للناشئني التي أقيمت أواخر يوليو املاضي
في مدينة أزمير التركية .
أقيمت البطولة برعاية الشيخ أحمد
اجلابر العبد الله اجلابر الصباح رئيس
االحت��ادي��ن الكويتي وال��ع��رب��ي للتنس
وش���ارك فيها  23دول���ة ه��ي السعودية
ومصر وس��وري��ا ولبنان وقطر وإي��ران
والهند والفلبني وهوجن كوجن ورومانيا
واليونان وال��والي��ات املتحدة األمريكية
وايطاليا وفرنسا وبريطانيا وروسيا
وأمل��ان��ي��ا وبلجيكا وال��س��وي��د وصربيا
وسلوفاكيا وكازاخستان فضال عن الدولة
املضيفة الكويت.

أدار البطولة طاقم حكام بقيادة احلكم
العام أسيل أحمد شاهني وساعدها كل
م��ن أحمد سلمان هاشم وعبد الرسول
عبد الباري حيدر ووائل الشاذلي وهيثم
البحراني .
ويعقب ه��ذه البطولة بطولة الكويت
الدولية الثانية للناشئني وتستمر حتى 19
اجلاري مبشاركة الدول الثالثة والعشرين
السابق ذكرها ويتوقع أن تشهد البطولة
الثانية منافسات قوية بني جميع الالعبني
السيما مع إصرار جنمي املنتخب الوطني
للتنس ب��در عنتر وعيسى ق��ب��ازرد على
احملافظة على لقب الزوجي الذي أحرزاه
في البطولة األول��ى بل وحتقيق نتائج
أفضل في مسابقة الفردي .

