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عبيد مدربًا خليطان خلفًا للصقر

بورسلي: املونديال منوذج لدعم ذوي اإلعاقة

يحيى حميدان

قررت ادارة نــادي خيطان فك ارتباطها مع مدرب الفريق 
األول لكرة القدم هاني الصقر بالتراضي وإســناد املهمة الى 

ابراهيم عبيد فيما تبقى من عمر املوسم احلالي.
ويأتــي القرار في ظل عدم رضــا ادارة النادي عن نتائج 
«األحمر واألسود» هذا املوســم، علما أن الفريق مر بظروف 
صعبة خالل الفتــرة املاضية بعد مغادرة ٤ من أبرز الالعبني، 
وهم: طالل األنصاري إلى القادسية، وفواز املبيلش إلى الكويت، 
وحسني إسماعيل وأحمد سمير إلى العربي، ولم يتم تعويضهم 
بالعبني محليني لسد النقص. وعانى املدرب الصقر من إصابة 
قلب الدفاع الفرنسي إسحاق كونيه بالرباط الصليبي في بداية 
املوسم احلالي، وهو ما أربك احلسابات الفنية. وقد سبق لعبيد 

أن قاد منتخبنا الوطني للشباب في فترة سابقة.

قدمت رئيس مجلس إدارة 
نادي الطموح وخبير األمم 
املتحدة حلقوق األشخاص 
ذوى اإلعاقة رحاب بورسلي 
الشكر إلى قطر التي قدمت 
للعالم منوذجا راقيا في دعم 
ورعايــة األشــخاص ذوي 
اإلعاقة مــن خالل مونديال 

.٢٠٢٢
وقالت بورســلي خالل 
افتتــاح صالــة مشــاهدة 
مباريات كأس العالم مبقر 
نادي الطموح، إن مشاركة 

غامن املفتاح احد أبطال ذوي اإلعاقة في افتتاح 
املونديال الــذي تابعه ٨ مليارات شــخص 
حول العالم كان مبنزلة رسالة غير مسبوقة 
بتوجيه أنظار العالم إلى هذه الشريحة، وما 

متتلكه من إمكانيات خالقة، 
والدعوة إلى تكثيف العمل 
لتعزيز حضورها ودمجها 
فــي املجتمــع واالهتمــام 
بدعمها كقــوة فاعلة قادرة 
علــى املشــاركة بنجاح في 

مسيرة التقدم والنماء.
الترتيبات  وثمنــت كل 
التــي قدمتها  والتجهيزات 
قطــر لتمكــني األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة من احلضور 
مبباريــات  واالســتمتاع 
املونديال، حيث وفرت غرفا 
حسية للمصابني بالتوحد في جميع الستادات 
ملتابعــة املباريات، كما هيأت جميع املرافق 
لتســهيل إمكانية الوصول اآلمــن واملريح 

ملختلف اإلعاقات.

ابراهيم عبيد

رحاب بورسلي

GulfRun زين» الراعي اإلستراتيجي لـ»

شــاركت «زيــن» فــي 
الفائزيــن بفعالية  تكــرمي 
GulfRun الرياضيــة التــي 
تعد إحدى أضخم املسابقات 
اإلقليمية في رياضة سباقات 
الســيارات على مســتوى 
الكويت ومنطقــة اخلليج 
العربي، وذلك ضمن رعايتها 
االستراتيجية للحدث الذي 
أقيــم فــي مدينــة الكويت 

لرياضة احملركات.
وأتــــى دعـــــم زيــــن 
االســتراتيجي لهذا احلدث 
الرياضــي املميــــز للمــرة 
اخلامسة انطالقا من جهودها 
للمساهمة في تطوير قطاعي 
الرياضة والشباب، وفــــي 
إطار حرصها على تشجيع 
مختلف الفعاليات واألنشطة 
الرياضية املتميزة التي توفر 
بيئــة آمنة للشــباب وفق 
املعايير الدولية مبا ميكنهم 
من إطالق العنان إلبداعاتهم 
وتنمية شــغفهم مبختلف 
الرياضات مبــا فيها رياضة 
ســباق السيارات مبختلف 

فئاتهــا. وشــهدت فعاليــة GulfRun هذا العام 
تنظيم العديد من األنشطة املتميزة في حلبة 
مدينة الكويت لرياضة احملركات وسط حضور 
جماهيري كبير، منها سباقات الزمن مبختلف 
فئاتها مبشاركة سائقني محترفني من الكويت 
واخلليج العربي تنافسوا لتسجيل أعلى النتائج 
في أجواء اتسمت باحلماس واإلثارة والتحدي، 
باإلضافة إلى معرض الســيارات الستعراض 
مختلف الســيارات الرياضيــة والفارهة أمام 
اجلمهور. كما شهدت الفعالية تنظيم مهرجان 
السوق الذي تواجدت فيه العديد من العالمات 
التجاريــة احمللية والعاملية لعرض منتجاتها 

وخدماتها للزوار، إلى جانب املطاعم واملقاهي 
واملناطق املخصصة لألطفال وغيرها الكثير، 
وتواجدت زين في الفعالية من خالل جناحها 
اخلاص الذي عرفت من خالله عشاق الرياضة 
على عروضها اخلاصة ملشاهدة كأس العالم.

وتؤمــن زيــن بالــدور املهــم الــذي تبذله 
مؤسســات القطــاع اخلاص بتنميــة قطاعي 
الشــباب والرياضة في الكويــت، حيث تقوم 
الشركة بنقل هذا املفهوم إلى أرض الواقع من 
خالل رعايتها ودعمهــا للعديد من الفعاليات 
الرياضية الكبرى على مستوى الكويت، ومنها 

هذا احلدث اإلقليمي.

أنشطة ترفيهية واجتماعية عديدة شهدتها الفعالية

الشركة عّرفت عشاق الرياضة على عروضها اخلاصة

«زين» تشارك في تكرمي أحد الفائزين

الساملية وكاظمة.. 
مواجهة الكبار في «ممتاز اليد»

يعقوب العوضي

يلتقي فريق كرة اليد بنادي الســاملية في 
مواجهة قوية مع كاظمة في اخلامســة مساء 
اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا 
في ضاحية صباح الســالم ضمن منافســات 
اجلولة ٥ من الدوري املمتاز لكرة اليد وميتلك 
الســماوي ٦ نقاط، أما البرتقالي فله ٣ نقاط. 
وفي مواجهة أخرى يواجه العربي بـ ٤ نقاط 
اليرموك بنقطتني في الـ ٧:٠٠ على نفس الصالة.

وميتلك البرتقالي والسماوي عناصر جيدة 
قــادرة على األخذ بيد الفريــق لقمة الترتيب 
رغم بعــض التعثرات التي طالتهما في بداية 
البطولة. ويعتمد مدرب الساملية املنجي البناني 
على كل من احملترفني نور الدين ماوا وحارس 

املرمى يحي زموشــي إلى جانب علي احلداد، 
وعلي البلوشــي، وحيدر دشتي، وعلي عالء 
بولند وبندر الشمري في املقابل يعتمد مدرب 
البرتقالي انتوني غارسيا على احملترف انور 
بن عبداهللا وسالم عبدالسالم، واحمد القطان 
والعمــالق في حراســة املرمى ترمــي اخلالي 
واخلبرة مشاري طه. فيما يفتقد جلهود الثاني 
محمد فراد لغيابه بداعي اإلصابة. ويأمل غارسيا 
في الوصول للنقطة اخلامسة وحتقيق نتيجة 
إيجابيــة تعيده إلى دائرة املنافســة على قمة 
الترتيب العام. أما املواجهة األخرى بني العربي 
واليرمــوك بقيادة د.أحمد فــوالذ وخالد املال 
فالغمــوض يحيط بأجوائها رغم أن الفريقني 
قدما ما لديهما في اجلوالت السابقة، إال أنهما 

الساملية يتطلع لتحقيق فوز ثمنييلتقيان للمرة األولى في املوسم احلالي.

صراع بني املزين والشافعي على لقب بطولة الكويت الدولية لإلسكواش
واصل العبنــا الدولي عبداهللا 
املزيــن تألقه في بطولــة الكويت 
للمحترفــني  الثانيــة  الدوليــة 
لالسكواش املقامة على مالعب مركز 
الشيخ سالم الصباح الدولي مبقر 

احتاد اللعبة في جنوب السرة.
وكان املزيــن قــد اســتطاع ان 
يفرض كلمته بأدائه الفني العالي 
والفوز على الالعب املصري سيف 
الشناوي ٣ - ٠ ليتأهل املزين الى 
اللقاء النهائي ليقابل املصنف األول 
في البطولة املصري ياسني الشافعي 
الذي تغلب على العب منتخبنا فالح 

فايز بـ ٣ أشواط مقابل شوط.
ويتوقــع للقــاء النهائي الندية 
واحلماس، وذلك لتقارب مستوى 
املزيــن والشــافعي املصنف األول 

ويتميز املزين بخبرته الكبيرة في 
إدارة املباريات احلساسة وهذا ما 
سيحاول الشافعي التغلب عليك من 
خالل تسريع رمت املباراة ليستغل 

جهوزيته البدنية العالية.
وتقام البطولة برعاية الشــيخ 
عبداهللا سالم الصباح والذي أناب 
عنــه باحلضور ابنه الشــيخ علي 

العبداهللا.
وكان قد حضــر مباراتي الدور 
نصف النهائي الديبلوماسية ندى 
عــادل رفعــت ممثلة عن ســفارة 
جمهورية مصر العربية والتي أثنت 
على تنظيم البطولة وعلى املستوى 
الفني ملباراتي الدور نصف النهائي، 
مؤكدة ان النجاح ليس غريبا على 

البطوالت التي تنظمها الكويت. عبداهللا املزين والالعب املصري سيف الشناوي وحكم مواجهتهما في نصف النهائي

العربي يفاجئ القادسية في «ديربي السلة»
هادي العنزي

أحلق الفريق األول لكرة السلة بالنادي 
العربي أول خسارة بنظيره القادسية في 
الــدوري العام لكرة الســلة، بعدما تغلب 
عليــه ٨٣-٧٥ في املواجهة التي جمعتهما 
مساء أمس األول على صالة االحتاد مبجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا للصاالت، ليرفع 
األخضر رصيده إلى ٦ نقاط من ٤ مباريات، 
فيما وصل القادسية للنقطة السابعة (بعد 

حصوله على نقطة اخلاسر).
جاء «ديربي» األخضر واألصفر مثيرا 
من حيث األداء، متأرجحا ومتقلبا من حيث 
النتائج، بداية القادســية غير املوفقة في 
الربع األول وتسجيله ١٢ نقطة فقط، لرمبا 
كلفته الكثيــر، وخاصة في ظل االنطالقة 
اجليــدة لالعبــي األخضر بتســجيله ٢٠

نقطــة، الذين لم يدخروا جهــدا في الربع 
الثانــي، ليواصلوا تفوقهــم على غرميهم 
التقليــدي وينهوا النصف األول بفارق ١٣

نقطة (٤٥-٣٢).
ومع بداية الربع الثالث، واصل العربي 
تفوقه، ولم مينح أي فرصة لالعبي القادسية 
لتقليــص الفارق، والعــودة إلى املواجهة 
مجــددا، بزيادة غلته إلــى ٦٤ نقطة، فيما 
وصل األصفر إلى النقطة الـ ٤٥ فقط، وجاءت 
انتفاضة «بني قادس» متأخرة جدا، ورمبا 
ســاعدهم بذلك اإلجهاد الذي نال عددا من 
العبي العربي، حيث متكن القادســية من 
تسجيل ٣٠ نقطة، بينما اكتفى العبو العربي 
بتسجيل ١٩ نقطة فقط، ضمنت لهم اخلروج 
بنقطتــي املباراة، وتألق محترفهم تورين 
جونز بتســجيله ٣٢ نقطة، واســتحواذه 

على ٢٢ كرة مرتدة. جانب من مواجهة العربي والقادسية في دوري «السلة»

«الترايثلون» يشارك في بطولة العالم بأبوظبي
غــادر أمس وفــد منتخبنــا الوطني 
للترايثلون متوجها الى العاصمة اإلماراتية 
أبوظبي، للمشاركة في بطولة العالم خالل 

الفترة من ٢٣-٢٧ نوفمبر اجلاري.
النادي واالحتاد  الوفد رئيس  ويترأس 
الكويتي للترايثلون راشد الكندري إلى جانب 

١٤ العبا والعبة و٤ إداريني.
بدوره، أكد راشد الكندري رئيس الوفد 
أن مشاركة العبي الكويت مهمة في مثل هذه 
احملافل، خاصة أن الكويت متلك جنوما وأبطاال 
في اللعبة، نعــول عليهم كثيرا في حتقيق 
النتائج اإليجابية. وأضاف أن النادي واحتاد 
الترايثلون حرصا خالل الفترة املاضية على 
تطوير بطوالته احمللية، واكتشاف املواهب، 
األمر الذي انعكس ايجابا على مســتويات 
العبينا في االستحقاقات اخلارجية. وطالب 
الكندري الالعبني ببذل املزيد من اجلهد في 
البطولة لتحقيق املراكز املتقدمة ورفع علم 

وفد الترايثلون قبل توجهه إلى أبوظبيالكويت وسط احملفل الدولي الكبير.

جمال يغيب عن «األزرق» أمام اجلزائر
مبارك اخلالدي

رفع منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
من وتيرة استعداداته في معسكره املقام 
حاليا في االمارات ملواجهة منتخب اجلزائر 

غدا اجلمعة.
 وكان االزرق بقيادة املدرب البرتغالي 
روي بينتــو قد كثف تدريباتــه اليومني 
املاضيني وعلى فترتني بغية حتقيق اكبر 

استفادة فنية من املواجهة املرتقبة. 
وقد سبق ان حقق االزرق فوزا معنويا 
على لبنان ٢-٠ في جتربته الودية االولى.

إلى ذلك عقد اجلهاز اإلداري للمنتخب 
اجتماعا مع نظيره اجلزائري لالتفاق على 

جميع الترتيبات اخلاصة باملباراة.
وقال مدير املنتخب عبدالرحمن املوسى 
إن التدريبات تســير بشــكل مميز ووفق 
البرنامج الــذي وضعه اجلهــازان الفني 

واإلداري.

وكشف املوسى عن إصابة الالعب بدر 
جمــال بالتواء في الكاحــل في التدريبات 
التــي جرت أول من أمس، وســيغيب عن 

مواجهة اجلزائر.
ومتنى أن يقدم العبو األزرق مستوى 
مميز امــام املنتخــب اجلزائري، مشــيدا 
بالتزام الالعبني بتعليمات اجلهازين الفني 

واالداري.
وفي جانب آخر، اختتم منتخبنا األوملبي 
مساء أول من أمس جتمعه األول الذي امتد 
لنحو عشرة أيام بالتعادل من دون أهداف 
مع منتخب فلسطني. وكانت املباراة االولى 
بني املنتخبني قد انتهت بفوز الضيوف ٢-١.

وعلمت «األنباء» ان اجلهاز الفني لألزرق 
بقيادة البرتغالي اميليو بيكسي قد ابدى 
ارتياحه للمردود االيجابي للتجمع االول 
لألوملبي خصوصا ان عددا كبيرا من الالعبني 
كانوا من ضمن اختياراته شــخصيا بعد 

متابعته لدوري املراحل السنية.


