
26
الثالثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ رياضـة

»زين« شريك رئيسي لـ »رالي الكويت«

أعلنت زين املزود الرائد للخدمات الرقمية 
فــي الكويت عن شــراكتها الرئيســية لرالي 
الكويت الدولي 2022 )اجلولة الثالثة من بطولة 
الشرق األوسط للراليات بتنظيم االحتاد الدولي 
للسيارات(، الذي نظمه النادي الدولي الكويتي 
لرياضة السيارات والدراجات اآللية في مدينة 
لرياضة احملركات مبنطقة عريفجان.  الكويت 
وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت 
فــي فعاليات انطــاق الرالي التي اســتمرت 
طوال نهاية األســبوع املاضي، وذلك بحضور 
وزير األشــغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب علي املوسى، ونائب مدير الهيئة العامة 
للرياضة لشــؤون الرياضة التنافسية د.صقر 
املا، ورئيــس النادي الدولي الكويتي لرياضة 
الســيارات والدراجات اآللية عماد بوخمسني، 
للعاقات واالتصاالت في  التنفيذي  والرئيس 
شــركة زين الكويت وليد اخلشتي، الذي قال 
في كلمته بحفل انطاق الرالي: »قبل 4 سنوات، 
استضافت مدينة الكويت لرياضة احملركات رالي 

الكويت الدولي كأول حدث عاملي يقام على هذا 
الصرح الرياضي البــارز، وقد كانت زين في 
مقدمة الداعمني الرئيسيني لهذا احلدث في العام 
2018، والذي القى أصداء عاملية واسعة وساهم 
في رفع الشأن الرياضي الكويتي في احملافل 

الرياضية العاملية«.
وأضاف اخلشتي: »نفخر اليوم بالتعاون مع 
الزماء في النادي الدولي الكويتي للسيارات ألن 
نكون الشريك الرئيسي لرالي الكويت الدولي 
2022، والــذي عاد بعد غيــاب أكثر من عامني 

بسبب اجلائحة«.
وبني اخلشتي: »في زين، نؤمن بأهمية الدور 
الذي تلعبه مؤسسات القطاع اخلاص في تنمية 
قطاعي الشباب والرياضة داخل الدولة، ونقوم 
بترجمة هذا املفهوم إلى أرض الواقع من خال 
رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى 
على مســتوى الباد، ومنها هذا الرالي الذي 
الثالثة  الباد رسميا ضمن اجلولة  تستضيفه 

من بطولة الشرق األوسط للراليات«.

وليد اخلشتي متوسطاً بطل العالم ناصر العطية وبطل الكويت مشاري الظفيري

الوزير م. علي املوسى مُكرماً »زين« على رعايتها للرالي

الكويت يهزم »سلة« كاظمة.. ولوفتون يتألق

ختام »التعليم العالي« بحضور املوسى

هادي العنزي

فاز فريق كرة الســلة 
بنادي الكويت على كاظمة 
102-93 في املواجهة األولى 
لنهائي »باي اوف« الدوري 
املمتاز، التي جمعتهما مساء 
أمــس األول علــى صالة 
االحتــاد مبجمع الشــيخ 
ســعد العبداهلل للصاالت. 
وفي أولى مواجهات حتديد 
املركزيــن الثالث والرابع، 
تغلب اجلهراء على القادسية 
93-84، في مباراة شهدت 
الفائز شني  تألق محترف 
ريكتور بتسجيله 35 نقطة، 

و4 »ريباوند«.
جــاءت قمــة الكويت 
وكاظمــة، مثيــرة وكان 
جنمها محترف »البرتقالي« 

األميركي زاك لوفتون، ليس لتسجيله جميع 
نقاط فريقه الـ 21 في الربع األول، بل حلمله 
فريقه على عاتقه في جميع األشواط، وتسجيل 

55 نقطة في املباراة. 
وجاءت اللحظات األخيرة للمباراة في وقتها 

أعلن رئيــس االحتاد 
الكويتي الرياضي املدرسي 
والتعليــم العالــي فيصل 
املقصيد، عن موافقة وزير 
األشــغال ووزيــر الدولة 
الشــباب م.علي  لشؤون 
املوسى، على حضور حفل 
ختام دورة األلعاب الرياضية 
للتعليم العالي األولى واملقرر 
30 اجلاري في صالة احتاد 
اليد مبجمع صاالت الشيخ 
سعد العبدهلل مبنطقة صباح 

السالم.
وقال املقصيد: »موافقة 
املوسى تعد إضافة كبيرة 
ودعما ألنشــطة وفعاليات 

االحتاد املدرســي كونه أحد الداعمني لاحتاد 
خال الفترة املاضيــة وحتديدا منذ أن تولى 
احلقيبة الوزارية، وهذا األمر مينح مجلس اإلدارة 
واللجــان العاملة مزيدا من الثقة لتنفيذ رؤية 
احلكومة 2035 بعودة األنشطة الرياضية داخل 
املدارس بعد توقف داعم لسنوات، من خال 
استراتيجية واضحة ومحددة وفقا جلدول زمني 
مت وضعه لفتح املجال أمام الطلبة والطلبات في 
كل مراحل التعليم للمشاركة وإبراز مواهبهم 
ودعمها، خاصة أن النسخة األولى للدورة شهدت 
مشاركة كبيرة من اجلامعات والكليات اخلاصة 
في 6 ألعاب مبشاركة نحو 700 العب والعبة«.

إلى ذلك، جتاوز فريق الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب موعدا في الدور قبل النهائي 

األصلي مثيرة، وكان كاظمة األقرب للفوز، لكن 
تسديدة حمد عدنان »الثاثية« عادلت الكفة بـ 
85 نقطة في آخر ثانية للربع األخير، لتذهب 
املواجهة إلى شوط إضافي، خرج منه الكويت 

األكثر خبرة بفوز مهم.

لدوري كرة القدم العشبي للرجال مع أكادميية 
سعد العبداهلل للعلوم األمنية، فيما يلتقي فريق 
اجلامعة األميركية مع كلية الكويت للعلوم في 

مباراة نصف النهائي الثانية.
هذا، وتختتم اليوم منافســات دوري كرة 
القدم للصاالت للنساء بإقامة مواجهتني جتمع 
األولى جامعة الكويت مع التعليم التطبيقي، وفي 
املباراة الثانية يلتقي فريقا اجلامعة األسترالية 
واجلامعة األميركية، وفي دوري الرجال تقام 
4 مواجهات مهمة، كما تقام منافســات الدور 
قبل النهائي لدوري كرة الطائرة للرجال، حيث 
يلتقي فريقا جامعة الكويت واجلامعة األميركية، 
والتطبيقي مع اخلليج، وتتطلع الفرق األربعة 

للتأهل الى املباراة النهائية.

زاك لوفتون تألق مع كاظمة في أولى مواجهات »باي اوف« ضد الكويت

ٍ انطالق بطولة األمير الدولية للرماية مبشاركة ٢٠٠ رام
تبدأ في الساعة التاسعة 
اليــوم )الثالثــاء(  صبــاح 
رجــال  التــراب  نهائيــات 
وســيدات )75 هدفا(، ضمن 
منافسات بطولة سمو األمير 
الدوليــة الكبــرى للرمايــة 
املقامة علــى مجمع ميادين 
الشيخ صباح األحمد األوملبي 
للرماية مبشــاركة أكثر من 
٢٠٠ رام ورامية ميثلون ٢٠ 
دولة عربية وأجنبية منهم 
6٠ راميا كويتيا يتنافسون 
في رمايــة األطباق الطائرة 
)ســكيت( و)تراب( للرجال 

والسيدات.
وخــالل كلمتــه بافتتاح 
أعــرب محافــظ  البطولــة، 
الفروانيــة الشــيخ مشــعل 
اجلابر عن تشــرفه وفخره 
بحضور حفل افتتاح فعاليات 
البطولة التي »حتمل اســما 
غاليا على اجلميع« وحتظى 
مبشاركة أمهر رماة العالم.

وأشاد بالتنظيم املميز من 
قبل اللجنــة املنظمة ممثلة 
فــي رئيــس اللجنــة العليا 
املنظمــة للبطولــة م.دعيج 

النــادي الكويتــي للرمايــة 
م.دعيج العتيبي إن الرماية 
الكويتيــة حققــت مؤخــرا 
اإلجنــازات،  مــن  العديــد 
الرامــي  أبرزهــا حصــول 
الطرقي  األوملبــي عبــداهلل 
علــى امليداليــة البرونزيــة 
في دورة األلعــاب األوملبية 
)طوكيــو ٢٠٢٠( فضال عن 

التأهل من خالل املشاركات 
الدولية الكبرى خالل عامي 

٢٠٢٢ و٢٠٢3.
وتضمن حفــل االفتتاح 
الذي شــهد حضور عدد من 
املسؤولني الرياضيني وعدد 
من ســفراء الدول املشاركة 
وأعضاء الوفود استعراض 
العرض للمنتخبات  طابور 
املشــاركة، فضال عــن فيلم 
قصير تناول إجنازات النادي 

الكويتي محليا وخارجيا.
بــدوره، أوضح أمني عام 
االحتادين الكويتي والعربي 
للرمايــة عبيد العصيمي أن 
اجلميع ينتظر سنويا بطولة 
ســمو األمير للمشاركة بها 
كونها مسابقة دولية غالية 
على اجلميع وتشهد مشاركة 
كبيرة من رماة عرب وأجانب.
أكــد جنــم  ذلــك،  إلــى 
الكويت منصور الرشــيدي 
أن بطولــة ســمو األمير من 
أقــوى البطوالت في العالم، 
وبالتالي ســتكون املنافسة 
قوية بــني اجلميــع حلصد 

امليداليات.

إحراز رماة الكويت ميدالية 
ذهبية وأخرى برونزية في 
بطولة كأس العالم بقبرص.
وذكر العتيبــي أن نادي 
الرماية وضع خططا طموحة 
لالســتعداد املبكــر لــدورة 
األلعــاب األوملبيــة املقبلــة 
)باريــس ٢٠٢4( لتحقيــق 
أكبر عدد ممكن من بطاقات 

الشيخ مشعل اجلابر متحدثاً في افتتاح بطولة سمو األمير الدولية الكبرى للرماية

النادي  العتيبــي وأعضــاء 
النجاح  الكويتــي، متمنيــا 
والتوفيق للرماة املشاركني 
فــي الفعاليــات، كما أشــاد 
بتطــور مســتوى الرمايــة 
الكويتية عامليا، اضافة الى 
ســعادته بتمثيــل صاحــب 

السمو بافتتاح البطولة.
مــن جانبه، قــال رئيس 

العربي سجل جوبي رسميًا

»يد« القادسية يلتقي الساملية

برقان للتجديد مع ماريانو

مبارك اخلالدي

أنهت إدارة النادي العربي رسميا إجراءات 
النيجيري ستيفن  تســجيل الاعب اجلديد 
جوبي القادم من الدوري األوكراني، وذلك في 
كشوف احتاد الكرة، وبات جاهزا للمشاركة 
مع صفوف األخضر، ومن املتوقع ظهوره في 
مباراة العربي والقادسية غدا ضمن الدور نصف 

يعقوب العوضي

تتواصل منافسات الدوري 
بإقامة  اليوم  اليد  املمتاز لكرة 
مباراتني ضمن اجلولة 15، فيلتقي 
القرين )نقطتني( مع كاظمة )16 
نقطة( في الـ 6:15 فيما يلعب 
القادسية )14 نقطة( مع الساملية 

)14 نقطة( في الـ 8:00.
ويسعى القادسية الستعادة 
توازنه بعد سلسلة من النتائج 
الســلبية، وفي اجلهة األخرى 
فالساملية ليس بأفضل أحواله، 
حيــث تلقى خســارة صعبة 
املاضية من كاظمة  في اجلولة 
ويسعى جاهدا للعودة إلى فرق 
املقدمة. وضمن منافسات اجلولة 
15 مــن دوري الدرجة األولى 
اليرموك   الســاحل مع  يلتقي 

في الـ 4:30.

يحيى حميدان

تتجه النية لدى ادارة نادي برقان للتجديد 
مع مدرب فريق الكرة، البرتغالي ماريانو باريتو، 
للموسم املقبل، والذي يحظى بإعجاب مسؤولي 
اللعبة. وعلى الرغم من تراجع النتائج بشكل 
كبير عقب التعاقد معه مطلع املوسم احلالي 
إثــر إقالة املدرب أنور يعقوب، اال أن اإلدارة 

النهائي لبطولة كأس االحتاد. وكان »فيفا« قد 
سمح لاحتادات القارية واألهلية بقيد وتسجيل 
الاعبني في الدوري األوكراني حتى 7 ابريل 

املقبل نظرا للظروف التي متر بها أوكرانيا.
وفي سياق متصل، غادر الباد الاعبان 
السنوسي الهادي ومحمد الصولة متجهني 
إلى معســكر منتخب ليبيــا الذي يخوض 

استحقاقا افريقيا.

»البرقانية« تسعى ملنحه الفرصة لاستمرار 
في املوسم املقبل، خاصة أنه جاء في منتصف 

املوسم وبالتالي ال ميكن إلقاء اللوم عليه.
وخرج برقان من املنافســة على بطاقتي 
الصعود للدوري املمتاز بشكل مبكر وتعرضت 
آماله لضربة قوية عقب تعطل تسجيل محترفني 
اثنني في االنتقاالت الشــتوية، وهو ما جعل 
الفريق يخوض املباريات بثاثة محترفني فقط.

»طائرة« كاظمة يتخطى العربي

الكويت يتفوق في »مبارزة الناشئات«

يعقوب العوضي

فاز فريق الكرة الطائرة بنادي كاظمة على العربي 
3-1 ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة الكأس، 
وبذلك فقد األخضر فرصة املنافسة على اللقب. وفي 
مباراة أخرى فاز الكويت بثالثية نظيفة على التضامن 

ليعلن تأهله إلى املربع الذهبي من البطولة.
مــن جانب آخر، أصدرت جلنة املســابقات جدول 
منافسات املربع الذهبي، والذي سيقام بنظام الدوري 
ذهاب وإياب، ويضم الكويت برصيد نقطتني والقادسية 
الوصيف بنقطة وكاظمة وبرقان بال نقاط، وتنطلق 
املنافسات ٢4 اجلاري بلقاء الكويت مع برقان والقادسية 
مع كاظمة. وفي السياق ذاته، وضمن منافسات الدوري 
العام للســيدات، فاز نادي الفتاة على فتيات العيون 
بنتيجة 3 - ٠، فيما فازت ســيدات ســلوى الصباح 

على سيدات العربي بنفس النتيجة.

هادي العنزي

اختتمت مســاء أمس األول البطولــة الثالثة ملبارزة 
الناشئات، مبشاركة أكثر من 35 مبارزة في فئتي االيبيه 
والفلوريه، وحصدت مبارزات نادي الكويت وأكادميية 
العربي املراكز األولى، في البطولة التي نظمتها أكادميية 
»تووش« للمبارزة. واحتكــرت مبارزات نادي الكويت 
املراكــز الثالثــة األولى في فلوريه فوق 15 ســنة. وفي 
منافســات االيبيه فوق 15 ســنة، متكنت سارة عبداهلل 
مــن أكادميية النــادي العربي من الفــوز باملركز األول، 
وجاءت شــيخة العجمي ثانيا )خاص(، وحلت باملركز 
الثالث بدور الرشيد )تووش(، وفاطمة العباد )العربي(.

من جانبها، ذكرت رئيسة اللجنة النسائية في احتاد 
املبارزة لولوة األيوب، أن البطولة شهدت جناحا كبيرا 
ساهم به أولياء أمور الالعبات الذين حرصوا على احلضور 

وتشجيع جميع املبارزات.

مبارك اخلالدي

انطلقت امس عجلة تدريبات منتخباتنا الوطنية في إطار استعداداتها خلوض 

االستحقاقات املقبلة، حيث دشن املنتخب االول تدريباته في مالطا حتضيرا ملواجهة 

منتخب التڤيا ٢5 اجلاري ومالطا في ٢9 منه.

وكانت بعثة األزرق قد وصلت الى مالطا واستقرت في مقر اقامتها، وقاد املدرب 

الفيكا التدريبات على فترتني تضمنت تدريبات خاصة بعمليات االستشفاء وسبقتها 

محاضرة فنية شــملت األفكار التي يرغب اجلهاز الفني في تطبيقها خالل املرحلة 

املقبلة، وقد مت استدعاء العب العربي عيسى وليد لالنضمام لصفوف األزرق.

ويستعد األزرق الستضافة مجموعته اآلسيوية استعدادا لكأس آسيا ٢٠٢3 في 

الصني والتي تضم منتخبات اندونيسيا ونيبال واألردن.

وفــي جانب متصل، يبدأ منتخبنا االوملبي اليــوم برنامجه التدريبي في مدينة 

انطاليا التركية بقيادة املدرب البرازيلي باولو كامبوس ومساعده محمد الفيلكاوي، 

حيث وصلت بعثة األزرق الى تركيا ظهر امس واستهلها بتدريب خفيف. ومن املقرر 

ان يلعب األزرق مع منتخبات ماالوي وافغانستان وطاجيكستان.

ويســتعد األوملبي للمشــاركة فــي دورة األلعاب اخلليجيــة الثالثة في الكويت 

مايو املقبل واملشاركة في نهائيات كأس آسيا في أوزبكستان يونيو املقبل، وتضم 

مجموعته منتخبات استراليا واألردن والعراق.

الى ذلك أعلن اجلهاز الفني ملنتخبنا الوطني للشباب قائمة الالعبني وضمت ٢5 

العبا هم: علي البلوشي وعبدالهادي العنزي وبدر العجمي وعلي وليد علي وعمر 

املطر وثامر عناد ومكي القالف وعمر السليم ويوسف الفجي وفهد العميري وعمر 

العنزي وعبدالرحمن الرشــيدي وعبدالعزيز الشــمري ومحمد هاني وعبدالرحمن 

اخلضــر وعلي داود وخالد وليد واحمد إســماعيل وحســني كنكونــي وعبدالعزيز 

احلجي وضاري املرزوق وعمر املطيري ومحمد العازمي. ومن املقرر أن تبدأ تدريبات 

املنتخب اليوم حتضيرا خلوض االستحقاقات املقبلة.

»األزرق« تدرب في مالطا استعدادًا ملواجهة التفيا
استدعاء عيسى وليد.. و»األوملبي« دّشن تدريباته في تركيا.. و»الشباب« أعلن قائمته


