
19
رياضـةالثالثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢

شراكة إستراتيجية بني «وربة»
والنادي الكويتي للرياضات اإللكترونية

أعلن بنك وربة عن توقيع اتفاقية شراكة 
ورعايــة مــع النــادي الكويتــي للرياضات 
اإللكترونية، ويتم مبوجب هذه االتفاقية أن 
يكون البنك الراعي الرسمي واألساسي للنادي 
ويدعمه في كل ما يقدمه النادي من أنشــطة 
وفعاليات رياضية مميزة، وتأتي هذه اخلطوة 
حرصا من بنك وربة على إيجاد التالحم مع 
الشعب الكويتي والتقرب من الطاقات الشبابية 
عبــر هواياتهم، والعمل علــى زيادة الوعي 
واالهتمام للرياضات اإللكترونية، وذلك في 
إطار االلتزام مبسؤولياته املجتمعية، وسعيه 

لتحقيق التنمية املستدامة.
وبهذه املناسبة، قال مدير قطاع التسويق 
واالتصال املؤسســي أميــن املطيري: «نحن 
في بنك وربة ســعداء بتوقيع هذه الشراكة، 
ونحن في قمة التفاؤل، ألننا معا ســنضيف 

ملنصات األلعاب اإللكترونية كل هو مناسب 
لصالح الالعبني والفرق وصناع احملتوى».

وأشار املطيري إلى أن بنك وربة وفي إطار 
مســؤولياته االجتماعية يضع كل إمكانياته 
من أجل حتقيق االستفادة املثلى من الطاقات 
التي ميتلكها الشباب الكويتي، والتي حتتاج 
إلى الفرص املناسبة لتؤدي دورها احليوي 

في مسيرة التنمية والتقدم في الكويت. 
ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة النادي 
الكويتي للرياضات االلكترونية عبداهللا العلي: 
يعــد هذا احلدث هــو األول من نوعه، حيث 
أصبح بنك وربة راعيا رسميا وأساسيا للنادي 
الكويتي للرياضات اإللكترونية، وذلك يسهم 
بشكل مباشر في االهتمام باألنشطة االجتماعية 
اإليجابية التي تدور حول املسابقات، والتحفيز 

الفعلي والتواصل االجتماعي التفاعلي.

جانب من توقيع الشراكة االستراتيجية بني بنك وربة والنادي الكويتي للرياضات اإللكترونية

الكويت يتجاوز «سلة األصفر»

هادي العنزي

واصل الكويت صدارة الدوري العام لكرة 
السلة دون خســارة، بعد جتاوزه القادسية 
١٠٥-٨٧ فــي املواجهة التي جمعتهما مســاء 
أمس األول على صالة االحتاد مبجمع الشيخ 
ســعد العبداهللا، ليرفع األبيض رصيده إلى 
١٠ نقــاط من ٥ مواجهات، فيما جمع األصفر 

٨ نقاط من ٣ انتصارات، وخسارتني.
وفــي مواجهــة ثانيــة أقيمت علــى ذات 
الصالــة، جتــاوز كاظمــة النصــر ١٠٨-٩٤، 
ليرفع «البرتقالــي» رصيده إلى ٨ نقاط من 
٤ انتصارات، فيما وصل «العنابي» إلى نقطته 

الـ ٥ من فوز و٣ خسائر.
جاءت قمة اجلولة اخلامسة لدوري الدمج 
بأفضلية للقادسية في نصفها األول، بعدما 
خــرج متقدمــا بفارق ٤ نقــاط بنهاية الربع 
الثاني (٤٨-٤٤)، لكن «األبيض» ضرب بقوة 
فــي الربع الثالث مســجال ٣٧ نقطة، فيما لم 
يسجل القادســية سوى ٢٢ نقطة، ليعوض 

الكويــت تأخره ويتقدم بفارق ١١ نقطة، ولم 
يفسح املدرب األملاني للكويت بيتر شومرز 
لنظيره الصربي برانكو ماكسيموفيتش فرصة 
لترتيــب أوراقه في الربــع األخير ليواصل 
األبيــض التفــوق بتســجيل ٢٤ نقطة، فيما 
لم يســجل األصفر سوى ١٧ نقطة، وشهدت 
املواجهة تألق محترف الكويت كادي الالني 
بعدما ســجل ٢٦ نقطة، واســتحوذ على ٢٤

كرة مرتدة «ريباوند».
أما املواجهة الثانية، التي جمعت كاظمة 
والنصر، فلم تكن بذات التنافسية التي شهدتها 
مواجهة الكويت والقادسية، فبسط «البرتقالي» 
أفضليــة مطلقة على املواجهة، وأنهى الربع 
األول ٣٣-١٨، وتبعه متقدما في «الثاني» ٢٦-

٢٢، وفي الربع الثالث وسع كاظمة الفارق إلى 
٣٠ نقطــة (٩٣-٦٣)، ليمنح املدرب الصربي 
لكاظمة إيفان جيرمج الفرصة ملشاركة عدد 
من املواهب الشــابة في الربــع األخير الذي 
انتهى ملصلحة «العنابي» ٣١-١٥ لكنه لم يكن 

كافيا لالقتراب من «البرتقالي».

(املركز اإلعالمي للكويت) العب الكويت أليكس الغيص يتجاوز فهاد السبيعي  

٣٩ ميدالية لـ «الكراتيه» في «غرب آسيا»

يعقوب العوضي

سيكون محبو كرة اليد الكويتية 
على موعد في الـ ٥٫٠٠ مســاء اليوم 
عندما يلتقــي الغرميان القادســية 
برصيــد ١٠ نقــاط مع العربــي بـ ٦

نقاط على صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا ضمن اجلولة السادسة من 
منافسات الدوري املمتاز لكرة اليد، 
ويحتل القادســية وصافة الترتيب 
العــام بفــارق األهــداف عــن حامل 
اللقب واملتصدر الكويت بينما يحتل 
العربي املركز الرابع خلف الساملية. 
كما ســيلتقي اليوم أيضا اليرموك 
(نقطتــان) مع كاظمة (٣ نقاط) في 

الـ ٧٫٠٠ على نفس الصالة.
القادســية ملواصلــة  ويتطلــع 
انتصاراته بتألــق محترفيه تاكودا 

الياباني وخالد احلاج يوسف وجنومه 
حارس املرمى فهد كرم، وعبدالوهاب 
املزيــن، وناصر بوخضــرا، ووليد 
اجليماز، وعبدالعزيز ساملني صانع 
األلعاب املميز وباقر خريبط عنصر 

اخلبرة على الدائرة.
وفي املقابل، تتلخص آمال العربي 
بخطف نقطتني من األصفر والتقدم 
خطوة الــى األمام لتعويض النقاط 
التي خسرها في اجلوالت السابقة، 
ويظهر املتألق مدرب الفريق د.أحمد 
فوالذ بصورة مميزة في قيادة الفريق 
بعد استعادته لبعض أهم عناصره 
التي رحلت لإلعارة في املوسم املاضي 
أمثال سلمان الشمالي القوة الضاربة 
واملصابني مثل علي نصير، فضال عن 
تألق فواز مبارك، ومن املتوقع عودة 

اخلبرة علي أشكناني.

هادي العنزي

حصد منتخبنا الوطني للكراتيه ٣٩ ميدالية 
متنوعة في بطولة غرب آســيا للكراتيه، التي 
اختتمت في مدينة الشارقة باإلمارات ٢٧ اجلاري، 
مبشاركة عدد كبير من الالعبني والالعبات من 
مختلف الفئات العمرية في مســابقتي الكاتا 
والكوميتيه، وظفر «أزرق الكراتيه» بـ ٦ ميداليات 
ذهبية، و١٢ ميدالية فضية، و٢١ ميدالية برونزية.

وسجلت العبات منتخبنا نتائج الفتة، حيث 
فازت جود عيســى باملركز الثاني والفضية 
فــي «كاتا» فردي، وحصلــت ليان الصراف 

العربي يسعى إلى تخطي «األصفر» اليوم

«تويوتا جازو للسباقات» يعتلي منصة التتويج في رالي اليابان

واصــل فريــق «تويوتــا جــازو 
أداءه االســتثنائي   TGR «للســباقات
في منافســات هذا املوسم من «بطولة 
العالــم للراليــات» WRC التي ينظمها 
«االحتاد الدولي للسيارات» FIA، وذلك 
بعد اعتالئه منصة التتويج في اجلولة 
اخلتامية من البطولة في رالي اليابان 
الذي أقيم مؤخرا في منطقة «تشوبو». 
واختتم الفريق بهذه النتيجة موسما 
مميــزا احتفلــت فيــه شــركة تويوتا 
بتحقيــق األلقاب الثالثــة في «بطولة 
العالم للراليات» WRC للمرة الثانية على 
التوالي، إذ توجت الشركة بلقب بطولة 
العالم في فئة املصنعني، في حني حصد 
TGR «فريق «تويوتا جازو للسباقات

ألقاب بطولة العالم في فئة الســائقني 
وفئة مساعد السائق، فضال عن تسجيل 

٧ انتصارات في ١٣ سباقا لهذا املوسم. 
وشكلت عودة رالي اليابان إلى «بطولة 
العالم للراليات» WRC للمرة األولى منذ 
عام ٢٠١٠ حتديا كبيرا للفرق والسائقني 
واملساعدين لهذا املوسم، إذ أقيم الرالي 
على طرق إسفلتية وملتوية صعبة في 
جبال محافظتي «آيتشي» و«جيفو». 
وعلــى الرغم من ذلــك، حققت مركبة 
تويوتا GR يارس رالي١ الكهربائية الـ 
«هايبــرد» أداء قويا خالل الرالي، مما 
مكنها من الفوز مبا مجموعه ١١ مرحلة.

وكانت املنافسة محتدمة منذ بداية 
الرالي، إذ أنهى ســائق برنامج حتدي 
«بطولة العالم للراليات» WRC في فريق 
«تويوتا جازو للسباقات» TGR تاكاموتو 
كاتسوتا، ومساعده آرون جونستون، 
اليوم األول، فــي املركز اخلامس على 

منت مركبــة تويوتا GR يــارس رالي١
الكهربائيــة الـ «هايبــرد» التي حتمل 
الرقــم (١٨)، متأخرا قرابة الـ٢٠ ثانية 
عن املتصدر في املركز األول، ليتمكن من 
التقدم إلى املركز الرابع خالل املرحلة 
األولى من اليوم الثاني، ويواصل تقدمه 
خالل بقية اليوم من أجل اعتالء منصة 

التتويج.
واستمر كاتسوتا في التقدم ليحقق 
املركز الثالث فــي املرحلة الثانية من 
اليوم األخير، إذ زادت األمطار الغزيرة 
من صعوبة التحديات بالنسبة للسائقني 
خالل الفتــرة املتبقية من الرالي، لكن 
كاتسوتا جنح في تخطي تلك التحديات 
بأمــان ليتــوج للمرة الثانيــة في هذا 
املوسم على أرض فريق «تويوتا جازو 

للسباقات» TGR في رالي اليابان.

وقال أكيو تويودا، رئيس شركة 
تويوتا موتور كوربوريشن ومؤسس 
فريــق «تويوتــا جازو للســباقات» 
TGR: «أود أن أتقــدم بأحــر التهاني 
إلى تاكاموتو، وأشكره على اعتالئه 
منصة التتويج في رالي اليابان الذي 
يعــد موطــن فريق «تويوتــا جازو 
للسباقات» TGR. وأود أن أشير إلى 
أن أول مشاركة لتويوتا في «بطولة 
العالــم للراليــات» WRC كانــت في 

اليابان.
وأضاف تويودا: «لقد كان من املميز 
جدا أن يأتي أعضاء الفرق املتنافسة في 
«بطولة العالم للراليات» WRC أخيرا 
إلى اليابان. أنا سعيد مبشاهدة مركبات 
الرالي وهي تسير بقيادة سائقني محليني 
على أرضنا للمرة األولى منذ ١٢ عاما.

فاز بلقب بطولة العالم في فئة املصنعني للعام الثاني على التوالي

«األخضر» ينجح في جتاوز 
الصليبخات بكأس «زين»

مبارك اخلالدي 

حافظ العربي على صدارة املجموعة األولى من بطولة كأس زين بعد 
فوزه مساء أمس على فريق الصليبخات ١-٠ في املباراة التي جمعتهما 
على ستاد مبارك العيار باجلهراء في إطار اجلولة الثالثة من املسابقة. 
وبهذا الفوز رفع العربي رصيده الى ٧ نقاط وبقي اخلاسر عند رصيده 

السابق بنقطة واحدة. وسجل هدف «األخضر» سلمان العوضي.
وشهدت املباراة مشاركة محترف العربي الليبي السنوسي الهادي في 
الشوط االول بعد غياب بداعي االصابة، كما جنح احلارس محمد هادي 
فــي التصدي لركلة جزاء. واجــرى مدرب العربي دفعة من التبديالت 

خالل الشوط الثاني للحفاظ على سالمة العبيه من االصابات.
وحلســاب املجموعة ذاتها وعلى ســتاد عبداهللا اخلليفة، متكن 
الســاحل مــن الفوز على اجلهــراء ٣-١ ليرفع رصيــده الى ٧ نقاط 
وبقي اخلاســر عند رصيده الســابق بنقطة واحدة. سجل للساحل 
جيوڤاني ســيلڤا وفيصل عجب وضاري الرقم، بينما ســجل هدف 

اجلهراء الوحيد البرازيلي رودريغو.

على املركز الثاني فــي «كوميتيه»، وظفرت 
منى القطان باملركز الثالث، كما فازت سالمة 
السلطان، وياســمني املطوع، ودالل السعيد 

باملركز الثالث عمومي.
من جانبه، أشاد أمني السر املساعد ورئيس 
الوفد سعد اجلبري باإلجناز الكبير الذي حققه 
أبطال الكويت، وقــال: «حتقق اإلجناز بدعم 
الكبيرة  واهتمام مجلــس اإلدارة، واجلهود 
ألبطال الكويت مــن الالعبني والالعبات. من 
اللجنة النسائية في  جهتها، أشــادت رئيس 
احتاد الكراتيه ســعاد الرومي باألداء املتميز 
الذي قدمه أبطال الكويت في مختلف األوزان. 
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