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«األهلي» رعى احلفل اخلتامي 
لكأس ولي العهد

على مستوى البالد، كما تعزز هذه املبادرة 
التزامنا بتقدمي الدعم املســتمر لألنشطة 
الرياضية وجهودنا لالرتقاء مبســتوى 
الرياضة في البالد، ونحن نؤمن بأن تعزيز 
الرياضة داخل املجتمع يساعد على بناء روح 
التعاون بني أفراد املجتمع ويدعم احلياة 
الصحية في الكويت، ويسعدنا مشاركتنا 
مــن خالل هذه املبــادرة في هذا احلدث 
الرياضي ومســاهمتنا في إحداث تأثير 

أكبر عبر املجتمع األوسع.
البنك األهلي في استضافة  ويشارك 
العديد من بطوالت كرة القدم األخرى، مبا 
في ذلك بطولة البنك األهلي لكرة القدم، 
والتي تعد جزءا من البرنامج االجتماعي 
السنوي للبنك املصمم للتفاعل مع الشباب 
من خالل تشجيع الرياضة وأسلوب احلياة 
الصحي منذ سن مبكرة. كما يشارك البنك 
عن كثب في أنشــطة العديد من الكيانات 
الرياضية احملليــة، مبا في ذلك أكادميية 
بطل املســتقبل لكرة القدم، التي يشرف 
عليها فريق كويتي معتمد من قبل احتاد 
كرة القدم واالحتاد اآلسيوي لكرة القدم.

متاشــيا مع جهوده املســتمرة لدعم 
املناسبات املهمة، رعى البنك األهلي الكويتي 
فعاليات النسخة التاسعة والعشرين للمباراة 
النهائية لبطولة كأس سمو ولي العهد لكرة 
القدم بني فريقي الكويت والعربي، والتي 
أقيمت بالتعاون مع احتاد كرة القدم، على 
ستاد الشيخ جابر األحمد الدولي. كما أقيمت 
املباراة النهائية برعاية وحضور سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد والذي أمر أن 
يكون دخول املبــاراة باملجان للجماهير 
الرياضيــة، وقد حضر املباراة عدد كبير 
من اجلماهير وسط أجواء احتفالية بهيجة.
ويأتي دعم البنك األهلي لبطولة كأس 
سمو ولي العهد انطالقا من التزامه بدعم 
الرياضة بشكل عام والفعاليات الشبابية 
بشكل خاص إميانا منه بأهمية الرياضة 
في املجتمــع الكويتي وتأثيرها في خلق 

بيئة إيجابية.
جتدر اإلشارة إلى أن بطولة كأس سمو 
ولي العهد انطلقــت في عام ١٩٩٤ وتقام 
سنويا، وقد امتد املوسم الرياضي احلالي 
من ١٩ يناير ٢٠٢٢ إلــى ٣٠ مايو ٢٠٢٢. 
وكانت املباراة النهائية حماسية بني الفريقني 
لتقارب املستوى. وقد انتهى الوقت األصلي 
للمباراة بالتعادل ١-١ واستمر التعادل في 
الوقت اإلضافي أيضــا، األمر الذي أدى 
إلى اللجوء لضربات الترجيح، وقد أظهر 
النادي العربي مهاراته بالضربات الترجيحية 
واحتفل بفــوزه باللقب الثامن بعد فوزه 

بركالت الترجيح ٥-٤.
املناسبة، قال مدير  وفي حديثه بهذه 
عام شــؤون مجلــس اإلدارة في البنك 
األهلي فــوزي الثنيــان: إن من دواعي 
فخرنا وســرورنا أن يرعى البنك األهلي 
بطولة كأس سمو ولي العهد، وتنبع هذه 
املشاركة من رغبة البنك في دعم الرياضة 
وتشجيع املشاركة في األنشطة الرياضية 

فوزي الثنيان

«جازو» يعتلي منصة التتويج في سباق «سيبرنغ ١٠٠٠ ميل»
استهل فريق جازو للسباقات GR مشواره في 
موسم ٢٠٢٢ من بطولة العالم للتحمل WEC التي 
ينظمها االحتاد الدولي للسيارات FIA، باعتالء 
منصة التتويج في سباق سيبرنغ ١٠٠٠ ميل الذي 
أقيم مؤخرا، إذ أنهى كل من سيباستيان بوميي 
وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا الســباق في 
املركز الثاني بعد منافسة حادة على منت مركبة 
GR٠١٠ الـ «هايبرد» الكهربائية عالية األداء التي 
حتمل الرقم ٨، وذلك على حلبة سيبرنغ الدولية 
الذي ميتد مســارها على طول ٦ كلم و١٩ مترا، 
وتعد مهد سباقات السيارات الرياضية األميركية.
ويأتي التتويج بعد موسم ناجح للفريق في 
٢٠٢١، والذي شهد فوز مركبة GR٠١٠ الـ «هايبرد» 
الكهربائية عالية األداء بسباق لومان ٢٤ ساعة 
ضمن بطولة العالم للتحمل، باإلضافة إلى حصد 
لقــب بطولة العالم. وتســتند مركبة GR٠١٠ الـ 

«هايبرد» الكهربائية لهذا املوســم، والتي تبلغ 
قوتها ٧٠٠ حصان، إلى إرث مركبة العام السابق، 
مع إدخال حتسينات شملت نظام الـ «هايبرد» 
الكهربائي، وتعديالت طفيفة على هيكل املركبة 

مبا في ذلك العجالت واإلطارات. 
باإلضافــة إلى ذلــك، عدلت إعــدادات محرك 
املركبة ســعة ٣٫٥ لترات لتتمكن من اســتخدام 
الوقود املتجدد بنســبة ١٠٠٪، والذي من شأنه 
اإلسهام في اجلهود املستمرة لتعزيز االستدامة 

في رياضة سباقات السيارات.
وبهذه املناسبة، صرح رئيس شركة تويوتا 
موتور كوربوريشــن آكيو تويــودا، قائال: «مع 
بــدء العام الثاني من حتــدي املركبات اخلارقة 
واألداء املذهــل لفريق جازو للســباقات، أود أن 
أهنئ سيباستيان وبريندون وريو على اعتالء 
منصة التتويج وســط سباق مليء بالتحديات 

والصعوبات. وبكل تأكيد، سنستفيد من الدروس 
واملعطيــات التي جمعناها من هذه الســباقات 
فــي تطويــر مركبات ميكــن قيادتها بــكل ثقة. 
سيســهم التوازن الصارم في األداء الذي اعتمد 
هذا املوسم في تطوير التقنيات واملهارات لدينا، 
وســيعزز من قدراتنا في التغلب على مثل هذه 
التحديــات، في الوقت الذي نحــرص فيه على 
تطوير أفضل مركبات على اإلطالق ســعيا منا 
إلى حتقيق االنتصارات. وأود أن أتقدم بالشكر 
جلميــع املتابعني على دعمهم الكبير لنا في هذا 
املوســم، وأنا على ثقة تامــة بقدرة هذا الفريق 
على مواصلة التقدم والتطور، فكلما كان الفريق 

أقوى، كانت املركبة أقوى وأسرع».
ومن املقرر أن يستكمل موسم العام ٢٠٢٢ في 
أوروبا، إذ سيقام سباق سبا-فرانكورشان في 
بلجيكا ملدة ٦ ساعات في تاريخ ٧ مايو املقبل.

«زين» الشريك الرئيسي
لبطولة IAME Kuwait لـ «الكارتنغ»

أعلنت شركة زين الكويت عن شراكتها 
الرئيسية لبطولة IAME Series Kuwait للعربات 
الصغيــرة «الكارتنغ»، والتي نظمها النادي 
الكويتي لرياضات احملركات نهاية األسبوع 
في مدينة الكويت لرياضة احملركات مبنطقة 
عريفجان وسط حضور جماهيري كبير من 

عشاق سباقات «الكارتنغ».
وذكرت الشــركة في بيان صحافي أنها 
تؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه مؤسســات 
القطاع اخلاص في تنمية قطاعي الشــباب 
والرياضة بالدولة، حيث تقوم زين بترجمة 
هذا املفهوم إلى أرض الواقع من خالل رعاية 
ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى 
على مستوى البالد، ومنها هذه البطولة العاملية 
الذي استضافتها البالد رسميا ضمن اجلولتني 
الرابعة واخلامسة من بطولة IAME العاملية.

وبينت «زين» أنها تواجدت على ميدان 
مدينة الكويت لرياضــة احملركات مبنطقة 
عريفجان عبر جناحها اخلاص، والذي قدمت 
من خالله العديد الفقرات الرياضية والتنافسية 

للزوار، كما قامت الشركة بتكرمي الفائزين 
في عدد من الفئات املختلفة ضمن البطولة، 
والتي قدمت أجواء تنافســية آمنة للشباب 
واملتســابقني من كل األعمار لالســتمتاع 
بالتنافس خالل اجلولتني الرابعة واخلامسة 
للفوز بشرف متثيل الكويت في اجلولة النهائية 
التي ستقام في شهر أكتوبر املقبل بفرنسا. 
وتفخر «زين» برعايتها وتشجيعها املتواصل 
ملجموعة كبيرة مــن الرياضيني الكويتيني 
الذين ميثلــون الكويت في احملافل احمللية 
واإلقليمية والعاملية من خالل إجنازاتهم التي 
تفخر الشركة بها، ومنهم الكثير في رياضات 
سباقات احملركات بأنواعها. وتولي الشركة 
املجاالت الرياضية والشبابية أولوية خاصة 
في سلسلة برامجها االجتماعية، فهي تعتبر 
دعم الكفاءات الوطنية واملجاالت الرياضية 
ركنا أصيال من اســتراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية، ففئة الشباب والرياضة مبنزلة 
الرسمي للشعوب واملجتمعات في  السفير 

احملافل واملشاركات الدولية.

زين تكرم الفائزين بالبطولة

«املتحد» يرعى بطولة رابطة طلبة 
جامعة اخلليج للبادل ٢٠٢٢

أعلن البنك األهلي املتحد عن رعايته 
بطولــة رابطة طلبة جامعة اخلليج للبادل 
٢٠٢٢، والتي نظمها طالب جامعة اخلليج 
مؤخرا في مالعب اجلامعة والقت رواجا 

كبيرا بني أوساط الرياضيني والشباب.
وتعليقا علــى هذه الرعايــة، أفادت 
رئيسة ادارة اإلعالم االجتماعي، املسؤولية 
البنك األهلي املتحد، فاتن  املجتمعية في 
التميمي: تنطلق هذه املبادرة من استشعار 
البنك لدوره املجتمعي وحرص إدارة البنك 
العليا على املســاهمة في دعم مثل هذه 
الفعاليات الرياضية التي تسهم في تدعم 
الشباب، وحتفيزهم على ممارسة الرياضة 
للحفاظ على الصحة البدنية، والنفســية 
وكذلك متأل وقتهم مبا يعود عليهم بالنفع، 

مؤكدة أن «املتحد» يؤمن بأهمية الرياضة، 
ودورها في التشجيع على منط حياة أكثر 

صحة ألفراد املجتمع.
وأضافــت: ان هــذه الرعاية تعكس 
الدور البارز الذي يقوم به البنك في دعم 
األنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، 
وحرصه على تنميــة املهارات الرياضية 

لشباب الكويت.
وتوجهت التميمي بالشكر إلى جامعة 
اخلليج على حســن تنظيم هذه البطولة 
وإتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة في هذه 
الفعاليات الهادفة للجميع، مؤكدة مواصلة 
البنك لدعم ورعاية األنشطة والبطوالت 
الرياضيــة بالكويت لالرتقــاء بالرياضة 

الكويتية في جميع مجاالتها.

جانب من بطولة البادل برعاية «املتحد»

«أسود التيرانغا».. إلى كأس العالم على حساب «الفراعنة »
ابتســمت ركالت اجلــزاء 
الترجيحية لـ «أسود التيرانغا» 
في قمة أفريقيا احلاسمة التي 
جمعت الســنغال ومصر ٣-١ 
على ملعب ســتاد عبداهللا واد 
(ديامينياديــو) فــي العاصمة 
الســنغالية داكار مساء أمس، 
ليتأهل الســنغال في مواجهة 
اإلياب احلاســمة واملؤهلة إلى 
نهائيــات كأس العالــم لكــرة 
القــدم ٢٠٢٢ في قطر. وانتهت 
املواجهــة الصعبــة بــني بطل 
أفريقيا والوصيف على مقعد في 
كأس العالم بفوز السنغال ١-٠، 
ليتعادل الفريقان في املواجهتني 
بفــوز لكل منهمــا، لتذهب إلى 
شوطني إضافيني ومن ثم ركالت 
الترجيح. وجاءت بداية املباراة 
سريعة، حيث حتصل «أسود 
التيرانغا» على ركلة حرة على 
حدود منطقة جزاء «الفراعنة» 
من جهة اليمني بالدقيقة الثانية، 
وجنح في استغالل خطأ املدافع 
األيســر أحمد فتــوح وارتباك 
دفاعي في تشتيت الكرة ليسجل 
منها بوالي ديا هدف التقدم في 

الدقيقة الثالثة.
وعقب الهــدف املبكر دانت 
السيطرة ملنتخب السنغال الذي 
تعامل بعنف في اغلب الكرات 
املشتركة مع العبي مصر ورمي 
اجلماهير لزجاجات املياه على 
العبي مصر وســط غياب من 

خطيرة على مرمى املنتخب في 
الدقيقة ٢٦ وفي اللعبة نفسها 
تعرض رامــي ربيعة لإلصابة 
وغادر امللعب لالصابة ليشارك 
أمين أشرف كتغيير اضطراري، 
بعدها بدقائق تعرض عمر جابر 
لإلصابة نتيجة اخلشونة من 
العب السنغال، ورغم مطالبة 
 VAR العبي الفراعنة بتدخل الـ
لكن كابينة حكم الڤيديو أشارت 
باســتكمال اللعب وقام احلكم 
بإسقاط للكرة، لتشهد الدقيقة 
٣٤ ســقوط عمر جابــر متأثرا 
بإصابتــه التي تعرض لها في 
الدقيقــة ٣٠، ليغــادر امللعــب 
ويشارك بدال منه إمام عاشور 
كثاني التغييرات االضطرارية.

لم تشهد بداية الشوط الثاني 

على الهجمــات املرتدة، والتي 
كان إسماعيال ســار قريبا من 
التسجيل بعد انفراده باحلارس 
محمد الشــناوي، لكنه ســدد 
بجانب القائم األيسر ملرمى مصر 
(٨٢)، لينتهي الشــوط الثاني 
بــذات النتيجــة، وتذهــب إلى 
شوطني إضافيني، بعد التعادل 
بنتيجتي الذهاب واإلياب بالفوز 
١-٠ لكل منهما. وبدأ املنتخب 
الســنغالي مهاجما في الشوط 
اإلضافي األول، وكاد يسجل من 
فرصتني حقيقيتني إلسماعيال 
سار في الدقيقتني ٩٣ و٩٥، لكن 
بســالة ويقظة احلارس محمد 
الشناوي كانت حاضرة لينقذ 
مرماه من تلقي شــباكه لهدف 
ثان، وعاود «أسود التيرانغا» 
الوصول ملرمى «الفراعنة» لكن 
الشناوي كان حاضرا، لينتهي 
الشوط اإلضافي األول بالنتيجة 
ذاتها (١-٠) ملصلحة السنغال 

املستضيف.
ولم يأت الشــوط اإلضافي 
الثاني بجديد، بعدما استبسل 
الدفاع املصري عن مرمى فريقه، 
ولم يجد مهاجمو السنغال طريقا 
لتسجيل هدف ثان يضمن لهم 
العالم،  التأهل لنهائيات كأس 
كما ظهر اإلرهاق واضحا على 
العبــي الفريقــني، لتذهب إلى 
ركالت اجلزاء الترجيحية التي 

ابتسمت للسنغال ٣-١.

تغيرا ملحوظا في دقائقه األولى، 
وقام مدرب «الفراعنة» كارلوس 
كيــروش بإجــراء ٣ تبديــالت 
دفعــة واحدة، ألجل حتســني 
أداء خــط الوســط واملقدمــة، 
التيرانغا»  وملباغتــة «أســود 
بهدف التعادل، واقترب البديل 
أحمد سيد «زيزو» من تسجيل 
هدف التعادل لكن رأسيته مرت 
بجانب القائم األيسر للحارس 
إدوارد مينــدي (٧١)، واقترب 
«زيزو» من التسجيل مرة ثانية 
بعدما جتاوز مدافعي السنغال، 
لكنه سدد بجانب القائم األمين 
ملرمى السنغال (٧٦)، وقد بدا 
«الفراعنة» أكثر شراسة ورغبة 
في آخر ١٥ دقيقة من الشــوط 
الثاني، ليعتمد «أسود التيرانغا» 

تدخــل حكم اللقــاء اجلزائري 
مصطفــى غربــال. وحاولــت 
مصر التعامل مع املوقف وسط 
سيل من احملاوالت السنغالية 
الستغالل املوقف، فهدد مرمى 
محمد الشــناوي بعرضية في 
الدقيقة (١٣)، فيما ســدد عمر 
مرموش تصويبة فوق العارضة 
فــي الدقيقــة (١٤)، وحتصلت 
الســنغال على ركلــة حرة في 
التســديدة  الدقيقــة ١٦ لكــن 
ارتطمت بجسم العبي املنتخب. 
وحصل منتخب السنغال على 
ركلة ركنية في الدقيقة ٢٤ لعبها 
ساديو ماني ووصلت إلى بابي 
سيســيه الــذي لعبها رأســية 
ولكنها مرت أعلــى العارضة، 
وشــن منتخــب مصــر هجمة 

ملشاهدة الڤيديواجلماهير املصرية في الكويت تابعت قمة مصر والسنغال           (ريليش كومار)

اإلمارات إلى امللحق اآلسيوي ملواجهة أستراليا
وكاالت وبيروت ـ ناجي شــربل: بلغت 
اإلمارات امللحق اآلسيوي لتصفيات مونديال 
٢٠٢٢ في كرة القدم حيث ستالقي أستراليا، 
بعــد فوزها على ضيفتها كوريا اجلنوبية 
١-٠ أمس ضمن اجلولة العاشــرة األخيرة 

من الدور الثالث.
وســجل هدف «األبيض» حارب سهيل 
في الدقيقة ٥٤. وكان الفوز يكفي اإلمارات 
بصرف النظر عن نتيجة مطاردها في املركز 
الثالث العراق الذي تعادل مع سورية ١-١ 

في الوقت عينه ضمن املجموعة األولى.
وتقدمت سورية في البداية عن طريق 
عالء الدالي (٣)، قبل أن يعادل أمين حسني 

النتيجة للعراق (٣١).
وختــم لبنان مشــواره بخســارة أمام 

مضيفته إيران ٠-٢.

وسجل للمنتخب اإليراني سرادار أزمون 
وعلي رضا جهانبخش في الدقيقتني ٣٥ و٧٢.
وجاء ترتيب املجموعة األولى كالتالي 
عقــب ختــام التصفيات: إيــران ٢٥ نقطة، 
كوريا اجلنوبية ٢٣ نقطة، علما بأنهما تأهال 
سلفا للمونديال، ثم االمارات (١٢)، العراق 
(٩)، وســورية ولبنان (٦ نقاط لكليهما). 
والفائز بني اإلمارات وأستراليا في الدوحة 
يوم ٧ يونيو يالقي خامس تصفيات أميركا 
اجلنوبية على بطاقة مؤهلة إلى املونديال 
القطري. وضمن املجموعة الثانية، اختتم 
منتخب ڤيتنام مشواره بالتعادل مع مضيفه 

اليابان ١-١.
وتقدم منتخب ڤيتنام بهدف سجله ثانه 
بني جنوين (١٩)، وتعادل املنتخب الياباني 

عن طريق مايا يوشيدا (٥٥).


