
24
اجلمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ رياضـة

»زين«: التزام مستمر بتطوير الفروسية ودعم فرسان الكويت
شاركت زين املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
بتكــرمي الفائزيــن باجلولــة 
الرابعــة من الــدوري احمللي 
لقفز احلواجــز، وذلك ضمن 
رعايتها الذهبية للدوري الذي 
يقام للمــرة األولــى بتنظيم 
الكويتي للفروســية  االحتاد 
مبشاركة أكثر من 3٠٠ فارس 
وفارسة ميثلون مختلف أندية 

الفروسية في البالد.
وذكرت الشــركة في بيان 
صحافــي أن حفــل التكــرمي 
الذي أقيم على هامش اختتام 
اجلولــة الرابعة مــن الدوري 
في نادي املسيلة للفروسية، 
شــهد حضور رئيس مجلس 
الكويتــي  االحتــاد  إدارة 
للفروســية مســعود جوهر 
حيــات، والرئيــس التنفيذي 
للعالقات واالتصاالت بشركة 
زين الكويت وليد اخلشــتي، 
باإلضافة إلى مســؤولي زين 
واالحتــاد وحشــد غفيــر من 

محبي رياضة الفروسية.
وعبرت »زين« عن فخرها 

شــغف الكثير منهم برياضة 
الفروســية التــي تتجذر في 
هويتنــا الكويتيــة والعربية 
النسخة  واإلســالمية. وتقام 
األولــى مــن الــدوري احمللي 
لقفز احلواجز )موسم ٢٠٢١-

٢٠٢٢( للمــرة األولى بتنظيم 
الكويتي للفروســية  االحتاد 
مبشاركة أكثر من 3٠٠ فارس 

تشــجيع مختلــف األنشــطة 
التــي  الرســمية  الرياضيــة 
الدولــة بهــدف  تســتضيفها 
املساهمة في رفع اسم الرياضة 
الكويتيــة وتطويرها، حيث 
تؤمــن بــأن لدى مؤسســات 
القطــاع اخلــاص دورا مهمــا 
وحيويا فــي تنميــة قطاعي 
فــي  والرياضــة  الشــباب 
الكويت، وهي تقوم بنقل هذا 
املفهوم إلــى أرض الواقع من 
خالل رعاية ودعم العديد من 
الفعاليــات الرياضية الكبرى 
على مســتوى الكويت ومنها 

هذا احلدث احمللي.
وأكدت الشركة أن رعايتها 
جاءت متاشيا مع استراتيجيتها 
االجتماعية التي تنتهجها جتاه 
قطاع الرياضة والشباب، فهي 
تفخر برعاية ودعم مجموعة 
كبيرة من الرياضيني الكويتيني 
الذيــن ميثلــون الكويــت في 
احملافــل احملليــة واإلقليمية 
والعاملية من خالل إجنازاتهم 
التي تفخر الشركة بها، والعديد 

منهم في رياضة الفروسية.

وفارسة ميثلون مختلف أندية 
العامة واخلاصة  الفروســية 
في البالد، حيث يتنافســون 
في 8 بطــوالت محلية ضمن 
الــدوري تقام في ثالثة أندية 
هي نادي الصيد والفروسية 
الكويت للفروســية  ومركــز 

ونادي املسيلة للفروسية.
وحتــرص »زيــن« علــى 

ساهمت في تكرمي الفائزين باجلولة الرابعة من دوري قفز احلواجز

مسعود حيات ووليد اخلشتي يتوسطان الفائزين باجلولة الرابعة

برعايــة هذا احلدث الرياضي 
احمللــي البــارز بالتعاون مع 
االحتاد الكويتي للفروســية، 
حيث يأتي دعمها حتت مظلة 
استراتيجيتها لتطوير قطاعي 
الرياضة والشباب في الكويت، 
فالشركة تؤمن كثيرا باملواهب 
والقدرات الرياضية لشــباب 
وشــابات الكويت، خاصة مع 

»أزرق اليد« إلى الدمام غدًا للمشاركة في كأس آسيا
يعقوب العوضي

تتوجــه بعثــة منتخبنا 
إلــى  اليــد  الوطنــي لكــرة 
باململكــة  الدمــام  مدينــة 
الســعودية غــدا  العربيــة 
متهيدا للمشاركة في بطولة 
كأس آسيا بنســختها الـ ٢١ 
للرجــال. وقــد بــدأ األزرق 
مرحلة اإلعــداد بالتدريبات 
احمللية منذ 5 ديسمبر املاضي 
علــى صالة مجمع الشــيخ 
ســعد العبداهلل في ضاحية 
صباح السالم بقيادة املدرب 
السلوفيني بوريس دينيتش، 
ومن ثم انتقــل الى املرحلة 
الثانية والتــي كانت عبارة 
عــن إقامة معســكر تدريبي 
خارجــي فــي مونتينيغرو 
خاض فيها ٤ مباريات ودية 
منهــا ٢ ضــد كوســوڤو و٢ 
ضد مونتينيغــرو، وفي 3١ 
ديسمبر املاضي بدأت املرحلة 
الثالثة والتي كانت باستئناف 
املعسكر اخلارجي في مقدونيا 
لعــب خاللهــا مباراتني ضد 
املنتخب املقدونــي ومن ثم 

القــوة الضاربة فــي اخلط 
اخللفي محمد عامر أنه تلقى 
الطبي للمشاركة  التصريح 
في البطولة مع األزرق بعد 

تعافيه من اإلصابة.
الــى ذلــك أبــدى رئيس 
احتــاد كــرة اليــد الفريــق 

يستدعي التلبية، ومن املعيب 
رفض قانون التفرغ الرياضي 
وهو في األصل مرسوم أميري 
يســتوجب القبول دون أي 

نقاش.
وأضاف ان لدينا بطولة 
آسيا في الدمام بعد عدة أيام 
وهو محفل عاملي كبير خاصة 
أنــه بوابة العبــور لبطولة 
العالم )تصفيات كأس العالم 

السويد وپولندا ٢٠٢3(.
وطالــب بومرزوق وزير 
التربيــة علــي املضــف بأن 
يضع حدا للعناد التعليمي 
والذي يتمثل في رفض التفرغ 
الرياضي لالعب ساملني وغيره 
من الالعبني الذين يتعرضون 
للشــد واجلــذب وغيره من 
الظروف بسبب رفض التفرغ 
الرياضي فمن غير املعقول 
أن يذهــب الالعــب ليمثــل 
الكويت في واجب وطني ال 
يقل شــأنا عــن أي واجبات 
وطنيــة أخــرى ويصطــدم 
لــدى عودته بالرســوب في 
االختبارات أو العقوبات من 

الوزارات ومقرات العمل.

ركــن متقاعــد ناصر صالح 
بومرزوق اســتياءه الشديد 
من رفض تفرغ العب املنتخب 
الوطني وفريق يد القادسية 
عبدالعزيز ساملني من إحدى 
اجلامعات اخلاصة حيث أكد 
بومرزوق أن الواجب الوطني 

التفاؤل يسود صفوف العربي بعد الفوز 

األخير على الكويت      )هاني الشمري(

عاد إلــى البالد وغــادر الى 
قطــر للدخول فــي املرحلة 
الرابعــة واألخيــرة وخاض 
3 مباريــات وديــة مع قطر 
القطري ومباراتني مع منتخب 

قطر الرديف.
وفي ســياق متصل، أكد 

ناصر صالح

ترشيح الفيلكاوي مساعدًا ملدرب األزرق
مبارك اخلالدي

وقع اختيار اللجنة الفنية باحتاد كرة 
القدم على املدرب الوطني محمد الفيلكاوي 
لينضم الى اجلهاز الفني لالزرق واملرشح 
لقيادته املدرب التشيكي الفيكا. ويأتي قرار 
اللجنة في ظل املناقشات املستمرة للنظر 
في برنامــج اعداد منتخبنــا الذي ينتظر 
املشاركة في االستحقاق اآلسيوي املتمثل في 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس آسيا في 
الصني ٢٠٢3 واملقررة اقامتها يونيو املقبل.
وكانــت اللجنــة في اجتماعهــا االخير 
قد ارجأت القــرار النهائي في ملف املدرب 
التشــيكي انتظــارا ملســتجدات القرارات 
الصحية املتعلقة باملتحور أوميكرون محليا 
ودوليا، ما يشير الى ان االسباني غونزاليس 
سيســتمر في مهامه خالل الفترة احلالية 
والتــي تشــهد جتمعا محتمــال للمنتخب 

واختيار قائمة الالعبني.
وفــي إطار البرنامــج االعدادي لالزرق 
تتجــة اللجنة القامة جتمع محلي لالعبي 
املنتخب خالل فترة التوقف الدولي نهاية 
الشــهر اجلاري وذلك لتعذر خطط السفر 
الى اخلارج لدواعي كورونا واشــتراطات 

الســفر، إذ من املرجــح ان يلعب املنتخب 
مبــاراة او اثنتني امام فرق املقدمة لدوري 

stc املمتاز.

محمد الفيلكاوي

استئناف دوري »السلة« األسبوع املقبل

هادي العنزي

أعلن احتاد كرة السلة عن موعد انطالق 
مباريات القســم الثاني للــدوري املمتاز، 
ودوري الدرجــة األولى، حيث ســتكون 
البداية الثالثاء املقبل مبباراتني في دوري 
الدرجة األولى، جتمع األولى بني الشباب 
ومنتخب حتت ١9 سنة في الـ 5:3٠ مساء، 
وتتبعها في الـ 7:3٠ مساء مواجهة جتمع 
الســاحل مع اليرموك، وتقــام املباراتان 

على صالة االحتاد في مجمع الشيخ سعد 
العبداهلل للصاالت.

فيما تنطلــق مباريات الدوري املمتاز 
مســاء األربعــاء املقبــل، بإقامــة مباراة 
واحدة يلتقي فيها كاظمة مع اجلهراء في 
متام الـ 6:3٠ مســاء علــى صالة االحتاد، 
ويختتم القسم الثاني للدوري املمتاز في 
السادس من فبراير املقبل، على أن تكون 
آخر املباريات في احلادي والعشرين من 

الشهر نفسه.

سيدات الكويت حلسم التأهل
URC إلى نهائي دوري

هادي العنزي

تسعى سيدات الكويت إلى حسم تأهلن 
للمباراة النهائية على لقب دوري URC لكرة 
قدم الصــاالت النســائية، عندما يواجهن 
فريق سلوى الصباح للمرة الثانية ضمن 
منافســات الــدور قبل النهائــي التي تقام 
بنظام »البالي أوف« بأفضلية مباراتني من 
ثــالث متاحة، وقد متكنت العبات الكويت 
من تسجيل أفضلية واضحة في املواجهة 
األولى التي جمعت الفريقني السبت املاضي 

بعدما تغلنب 5-٠ على نظيراتهن.
فيما تأجلت املبــاراة الثانية في الدور 
قبل النهائي بني سيدات العربي مع فريق 

نادي الفتاة، وذلك بســبب وجود عدد من 
العبــات النادي العربي في احلجر املنزلي 

نتيجة اصابتهن بفيروس كورونا.
ويأمــل مــدرب فريــق الكويــت رائــد 
عبدالــرزاق احملافظــة على لقــب الدوري 
للموســم الثالث تواليا، وذلك عبر التأهل 
للمبــاراة النهائية كمرحلة أولى، ويعتمد 
مــدرب األبيــض على عــدد مــن الالعبات 
فــي مقدمتهن قائدة الفريــق فجر العامر، 
واألوكرانية كيسينيا هرتنسكو، فيما تعول 
مدربة فريق سلوى الصباح ايليانا الرحباني 
على الدولية اإليرانية فرشته كرميي لصنع 
الفــارق، وتبقى حظوظ العبــات الكويت 

كبيرة في التأهل للمباراة النهائية.

)احمد علي( عودة منافسات الدوري املمتاز لكرة السلة جتمع بني كاظمة واجلهراء 

        ناصر صالح: 
من املعيب رفض 

التفرغات الرياضية

الزعابي: ظروف استثنائية متر بها رياضة السيارات الكويتية
أسامة املنصور

تســاءل بطل ســباقات 
أحمــد   Drag Race الـــ 
الزعابــي عــن األســباب 
الواقعية التي حتول دون 
استضافة الكويت للبطوالت 
املعنية برياضة السيارات 
والدراجات النارية، ومعربا 
عن ثقته بأن الكويت قادرة 
على استضافة وتنظيم تلك 
البطوالت العاملية سواء على 
صعيد رياضة الســيارات 
والدراجات النارية وصوال 
البحرية  الرياضــات  إلــى 

امليكانيكية.
وقال الزعابي لـ »األنباء« 
إن الكويــت متتلك تاريخا 

بذلــت علــى مــر التاريخ 
الذي يبني أيضا أننا منتلك 
إجنازات متنوعة ومختلفة 
برياضــة احملــركات رغم 
عدم وجــود تلك املضامير 
الرياضة  اخلاصــة بهــذه 
فأغلب أبطال الكويت كانوا 
يشــدون الرحال إلى دول 
اخلليج وكذلك دول العربية 
واألجنبية ويأتون بنتائج 
إيجابية قد عجز عنها الكثير 
من حتقيقها لكن العزمية 
الكويتية كفيلة بأن يحققوا 
تلك اإلجنازات املتميزة بل 

مازالوا مستمرين.
وأفــاد بأنه ال شــك أن 
رياضة السيارات الكويتية 
حتديدا متر اليوم بظروف 

باإلجنــازات فــي مختلف 
األنشطة املعنية برياضة 
احملركات ناهيك عن وجود 
جيــل كويتــي واع وقادر 
علــى مواصلــة مســيرة 
اإلجنــازات التــي بدأتهــا 
الســابقة، وإلى  األجيــال 
جانب هذا تتميز الكويت 
بوجود طواقم إدارية وفنية 
كويتية قــادرة على إدارة 
الدفة نحو مستقبل مشرق 
مليء باإلجنــازات وهناك 
أمور أخرى من شأنها أيضا 
أن تســهم فــي أن نتبنى 
تنفيذ خارطة طريق مميزة 
كفيلة أن تضعنا مجددا في 
املقدمة بــني دول اخلليج 

والعالم العربي.

اســتثنائية أرغمتنــا على 
الدخول في معادلة صعب 
حلها ان جاز التعبير، فنحن 
التي  منتلك كل املقومــات 
تســاعدنا على استضافة 
العاملية  البطــوالت  أكبــر 
ومنها وجود مدينة الكويت 
املمتدة  لرياضة احملركات 
على مساحة ٢.6 مليون متر 
مربع بسبع حلبات وتتمتع 
بترخيص من قبل االحتاد 
الدولي للســيارات وكذلك 
ترخيص مــن قبل االحتاد 
الدولــي للدراجات النارية 
في استضافة تلك البطوالت 

العاملية.
الزعابــي: لدينا  وتابع 
أيضــا ســجل تاريخــي 

أحمد الزعابي

مشــرفا في شتى املجاالت 
الســيما مجــال رياضــة 
والدراجــات  الســيارات 
الناريــة، وهــذه املكانة لم 
تأت من فراغ بل من جهود 

السهلي رئيسًا للجنة اإلعالم في »األوملبية«
إدارة  قــرر مجلــس 
اللجنة األوملبية الكويتية 
اعتمــاد تشــكيل جلنــة 
اإلعالم الرياضي الكويتي، 
والتــي ســتكون ضمن 
اللجان الدائمة في اللجنة 

األوملبية الكويتية.
وتتكون جلنة اإلعالم 
مــن: ســطام الســهلي 
وعضويــة  )رئيســا(، 
عبدالكرمي الشمالي وأحمد 
املطيــري وعبدالرحمن 
السيف ومناف أشكناني 

وخليل ندوم. هذا، وتقدم رئيس اللجنة 
ســطام الســهلي بالشــكر إلــى رئيس 

اللجنة األوملبية الشيخ 
فهد الناصر وأمني السر 
حسني املســلم ومساعد 
أمني الســر علــي املري 
وأعضاء مجلس اإلدارة 
الكبيــر  علــى دعمهــم 
والالمحــدود باملوافقــة 
جلنــة  تشــكيل  علــى 
اإلعالم أسوة بباقي الدول 

اخلليجية والعربية.
اللجنــة  أن  وأكــد 
وضعت خطة عمل وعددا 
من البرامج اإلعالمية التي 
ستعود بالفائدة على اإلعالم الرياضي 

خالل الفترة املقبلة.

سطام السهلي

صفوف العربي تكتمل في تدريبات الليلة
مبارك اخلالدي

يستأنف الفريق األول لكرة القدم 
بالنــادي العربــي تدريباتــه الليلة 
استعدادا خلوض مباراة كأس السوبر 
االثنني املقبل امام الكويت وذلك على 
ستاد جابر الدولي، وكان اجلهاز الفني 
للفريق بقيادة الكرواتي انتي ميشا 

قد منح الالعبني إجازة للراحة ملدة 
يومني عقب الفوز على األبيض بهدف 
دون مقابــل الثالثــاء املاضي ضمن 
اجلولة التاسعة لدوري stc املمتاز.
ويعيش الفريق العرباوي حالة 
من النشــوة ودفعة معنوية كبيرة 
بعد ان اختتم القسم االول من بطولة 
الــدوري بفــوز ثمني علــى الكويت 

واقترابه من الفرق املتنافســة على 
القمة.

ومن املتوقــع ان تكتمل عناصر 
الفريق في تدريب الليلة خصوصا 
ان األخضر ال يعاني من اإليقافات او 
اإلصابات املؤثرة ما يتيح املزيد من 

اخليارات أمام اجلهاز الفني.
وفــي إطــار متصــل، يخضــع 

الوافــدان اجلديــدان الليبــي محمد 
صولة واجلزائــري طارق بوعبطة 
لبرنامــج تدريبي خاص أثناء فترة 
احلجر الصحي وإجراء املسحة الطبية 
الروتينية، إذ يترقب اجلهازان الفني 
واإلداري نتائج انتهاء فترة احلجر 
والسماح لهما بالدخول الى التدريبات 

بشكل رسمي.


