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رياضـةاالثنني ٥ ديسمبر ٢٠٢٢

«زين» رعت سباق القدرة والتحمل 
«هانكوك ١٢ ساعة»

املزود  رعــت «زيــن» 
الرائد للخدمــات الرقمية 
في الكويت سباق القدرة 
والتحمــل «هانكــوك ١٢

ســاعة» األول مــن نوعه 
في الكويــت، والذي أقيم 
مــن  نخبــة  مبشــاركة 
الســائقني احملترفــني من 
املنطقــة والعالم وســط 
حضــور جماهيري كبير 
في حلبــة مدينة الكويت 
لرياضـــــة احملركـــــات. 
وحتــرص «زيــــن» على 

املساهمة في تطوير قطاعي الرياضة والشباب 
بشكل مستمر، وذلك من خالل دعمها للعديد 
من الفعاليات الرياضية املميزة التي تقام في 
البالد في مختلف الرياضات ومنها رياضات 
احملركات بأنواعها، حيث تسعى الشركة إلى 
تشجيع مختلف األنشــطة الرياضية التي 
توفر بيئة آمنة للشباب وفق املعايير الدولية 
مبا ميكنهم مــن إطالق العنــان إلبداعاتهم 

وتنمية شغفهم.
واستضافت حلبة مدينة الكويت لرياضة 
احملركات سباق القدرة والتحمل «هانكوك ١٢

ســاعة» األول من نوعه في الكويت، والذي 
استمر على مدار ١٢ ساعة متواصلة ومبشاركة 
متميزة لنخبة من الســائقني احملترفني من 
مختلف دول املنطقة والعالم، وعبرت «زين» 
Team Kuwait عن فخرهــا بإجنــاز فريــق

الكويتــي املكــون من أحمد الغــامن ومحمد 
الكاظمي وزيد أشكناني، والذين حققوا املركز 
الثاني على مستوى البطولة بعد أداء قوي 

ومبهر من بني ٢٠ فريقا مشاركا.
وأقيمت العديد من الفعاليات واألنشطة 
االجتماعية والترفيهية على هامش السباق، 
حيث استمتع الزوار بزيارة املطاعم واملقاهي 
واملناطــق املخصصــة لألطفــال وغيرها 
الكثير، كما تواجــدت «زين» في الفعالية 
من خالل جناحها اخلاص الذي قدمت من 

خالله جتربــة مميزة للزوار للتنافس في 
ســباق ســيارات افتراضي. واســتضافت 
مدينــة الكويت لرياضة احملركات اجلولة 
النهائية من سلسلة ٢٤ س ٢٠٢٢ املدعومة من 
هانكوك، وهي املرة األولى التي تستضيف 
فيهــا البالد جولة مــن برنامج كريفنتيك 
لسباقات التحمل، وقد حل سباق «هانكوك 
١٢س الكويت» محل سباق «هانكون ٢٤س» 
كجولــة نهائية من السلســلة لهذا العام، 
ومت خاللهــا حتديــد الفائزين فــي بطولة 

القارات ٢٠٢٢.
وتقــع مدينة الكويت لرياضة احملركات 
ـ التي مت افتتاحها في ديســمبر ٢٠١٨ـ  على 
بعد أقل من ٦٠ كيلومترا من مدينة الكويت، 
وتغطي مساحة ٢٫٥ مليون متر مربع، وهي 
واحدة من أكبر املرافق املخصصة لرياضة 

السيارات في العالم.
وقبــل موســمها األول من املنافســة في 
عــام ٢٠١٩، حصلت مدينة الكويت لرياضة 
١ التي تعترف  FIA Grade احملركات على جائزة
بأعلى معايير السالمة، وهي تستوعب أكثر 
من ٧،٣٠٠ مشجع في املدرج الرئيسي وحده، 
مع توفر ٧٥٠ مقعدا إضافيا لصناديق كبار 
الشــخصيات تطل أيضا على ممر الصيانة 
الذي يبلغ طوله ٤٢٦ مترا، والذي يقع أسفله 

٣٢ كراج حديث مجهز بأحدث املعدات.

مبشاركة إقليمية وعاملية في حلبة مدينة الكويت لرياضة احملركات

السباق شهد مشاركة إقليمية وعاملية مميزة

«زين» فخورة بإجناز أبطال الكويت بتحقيقهم املركز الثاني

الدواس بطل «اإلمارات للدراجات املائية»

ج ببطولة املبارزة السلطان يتوَّ

توج البطل العاملي للدراجات املائية راشد 
الدواس بلقب بطولة اإلمارات للموسم احلالي 
٢٠٢٢ في فئة GP١ والتي اختتمت منافساتها 
باجلولة األخيرة التي نظمها نادي أبوظبي 

للرياضات البحرية في إمارة أبوظبي.
وأعرب الدواس عن سعادته بهذا اإلجناز 
الكبير الذي حققه في هذه البطولة التي تتميز 
باملشاركة الواسعة واحلضور الكبير، ونيله 
لقب أقوى وأكبر فئة، موضحا أنه حقق كأس 
املركــز الثاني في اجلولــة ذاتها، وكان ذلك 

كفيال بتتويجه بلقب بطولة املوسم.
وأوضــح أن قوة املشــاركني مــن حيث 
االستعدادات الفنية وامليكانيكية كانت واضحة 
على قوة املنافســة وتغييــر النتائج ما بني 

مراحل السباق.
وكان الــدواس قد حقق لقب بطل العالم 
فــي فئة هواة (N/A) في اجلولة الثانية من 
بطولة العالم التي أقيمت في والية أريزونا 

األميركية في أكتوبر املاضي.

حصــل العــب نــادي 
الكويت ضاري السلطان 
على املركز األول في بطولة 
كأس احتــاد املبارزة من 
فئة األشبال، سالح إيبيه 
ملوسم ٢٠٢٢ /٢٠٢٣. وقد 
حصد املركــز الثالث في 
بطولة الناشئني (حتت ٢٠

عاما) - سالح إيبيه، علما 
أنه من مواليد عام ٢٠٠٦

وما زال في فئة األشبال، 
وكان أصغر العب يتأهل 

في بطولة الناشئني.

البطل العاملي راشد الدواس

ضاري السلطان

قمة القادسية والعربي على ستاد الكويت
مبارك اخلالدي

قررت جلنة املسابقات باحتاد كرة القدم 
إقامة املواجهة املرتقبة بني القادسية والعربي 
في الدور نصف نهائي لبطولة كأس سمو 
ولــي العهد في الســابعة مســاء اخلميس 
املقبل على ســتاد نــادي الكويت بدال من 

ستاد جابر الدولي.
ويأتــي قرار اللجنة بســبب بدء أعمال 

زراعة البذرة الشــتوية في ســتاد جابر، 
وفــي هذا اإلطار رفــع الفريقان من وتيرة 
حتضيراتهمــا للقاء املرتقــب مع انضمام 
الالعبــني الدوليني للتدريبــات بعد انتهاء 

مهمتهم مع األزرق واملنتخب األوملبي.
وفي شــأن متصل، قررت جلنة احلكام 
في احتاد الكرة ضم احلكم الدولي املعتزل 
علي محمــود إلى عضويتهــا تقديرا منها 
خلدماته الطويلة ولالستفادة من خبراته.

«الوطني» يبدأ غدًا تسليم أرقام املتسابقني بسباق اجلري
يبدأ بنك الكويت الوطني 
غــدا الثالثــاء في اســتقبال 
املسجلني في ســباق اجلري 
يوميا من الساعة الثالثة ظهرا 
حتى التاسعة مساء، وذلك في 
حديقة الشهيد القاعة متعددة 
االســتخدامات فــي املرحلــة 
الثانية لتســليم أرقام وعدة 

السباق.
وأوضح مدير أول في إدارة 
العالقات العامة طالل التركي 
أن التســجيل مازال مفتوحا 
أمام الراغبني في املشاركة من 
عمر ١٥ ســنة وما فوق على 
nbk.com/ املوقع اإللكتروني

nbkrun، كما أن مركز التسليم 
في حديقة الشهيد يفتح أبوابه 
الستقبال املسجلني حتى يوم 

اخلميس ٨ اجلاري.
ولفت التركــي إلى أن كل 
متسابق ملتزم بارتداء الرقم 
اخلــاص الــذي تســلمه عند 
التسجيل، بحيث يتميز الرقم 
باحتوائه على شريحة ذكية 
تسمح للجنة املنظمة للسباق 
مبعرفة وقت املسافة املقطوعة 

خالل السباق.
التركــي اجلميــع  ودعــا 
الى املشــاركة فــي هذا اليوم 
االســتثنائي،  الرياضــي 
مســتعرضا فعاليــات هــذا 
اليوم الذي ســيتيح جلميع 

للحفل اخلتامي، حيث سيتم 
السحب عليها جلميع املسجلني 
بالسباق حتت إشراف وزارة 
التجارة والصناعة وذلك إلى 
جانــب مفاجــآت وفعاليــات 

مسلية أخرى.
وأضاف التركي أن شركة 
الكويتية  اخلطوط اجلويــة 
تقدم ١٠ تذاكر ســفر تشــمل 
وجهــات أوروبيــة وإقليمية 
متنوعــة وجاذبــة. كمــا أن 
هناك جهدا تضعه في السباق 
العديد من اجلهات املشــاركة 
كبلدية الكويت وإدارة اإلطفاء 
الســياحية  واملشــروعات 
ووزارات الداخلية والتجارة 

اجلديد من ساعات آبل اجليل 
الثامن وآبل ووتش الترا.

وينطلــق الســباق يــوم 
الســبت ١٠ ديســمبر ٢٠٢٢، 
حيث ستكون هناك نقطتان 
لالنطالق ١٠ و٥ كم على شارع 

اخلليج العربي.
ويبدأ الســباق فــي متام 
الـ٨:٠٠ صباحا على مسافتني: 
األولى تبلغ ١٠ كيلومترا من 
شــاطئ بنيد القار، والثانية 
مســافة ٥ كــم وتبــدأ مقابل 
ســوق شــرق على أن تكون 
نقطة النهاية للمسافتني في 
حديقة شاطئ الشويخ بجانب 

.KPC مبنى الـ

والصحة. وســيتم في نهاية 
السباق تتويج ١٢ فائزا لكل من 
النساء والرجال من قبل بنك 
الكويت الوطني، حيث يحصل 
الفائزون باملراكز الثالثة األولى 
ملسافة ١٠ كم على جوائز نقدية 
١٠٠٠ و٧٠٠ و٥٠٠ دينار على 
التوالي. وجوائز املراكز الثالثة 
األولى ملســافة ٥ كم لكل من 
النساء والرجال كاآلتي: ٥٠٠

دينار، ٤٠٠ دينار و٣٠٠ دينار 
على التوالي. كما تقدم شركة 
أوريدو، الشريك االستراتيجي 
مــن  للفائزيــن  للســباق، 
املتسابقني اشتراكات سنوية بـ 
«شامل» وساعات آبل اإلصدار 

جانب من سباق العام املاضي طالل التركي

من سجل في السباق، ليكون 
مؤهال مباشــرة للدخول في 
سحب احلفل اخلتامي الكبير 
على اجلائزة الكبرى للسباق، 
الســحب على سيارة نيسان 
كيكــس ٢٠٢٣ مقدمــة مــن 
مجموعة البابطني، الشــريك 
االستراتيجي للسباق، وفرص 
استثنائية من شركة أوريدو، 
الشريك االستراتيجي للسباق 
حلضور مباريات باريس سان 
جرمان وكأس العالم في فرنسا 

وقطر.
جتدر اإلشارة إلى أن هذه 
اجلوائز مقدمة من الشــركاء 
كجوائــز  االســتراتيجيني 

الناصر تابع مشروع «البطل األوملبي» مع ٤ احتادات
قام رئيــس اللجنة األوملبية 
الشيخ فهد الناصر بزيارة احتاد 
القوى واحتــاد املبارزة،  ألعاب 
برفقة أمني السر املساعد في اللجنة 
األوملبية علي املري، وذلك ضمن 
اجلهود املبذولــة خلطة اإلعداد 
املســبقة ألوملبياد باريس ٢٠٢٤
وبرنامــج إعداد البطل األوملبي، 
حيث متت خالل الزيارة مناقشة 
موضــوع االحتــراف اجلزئــي 
ووضع احللول الالزمة ملعاجلة 
هذا األمــر والوقوف على برامج 
اإلعداد الفني لالعبني وجتهيزهم 

بالشكل األمثل.
وكان الناصــر قــد زار احتاد 
كــرة القدم واحتــاد كــرة اليد، 
وأشار خالل االجتماع إلى بعض 
املالحظات املتعلقة مبشــاركة ٥
محترفــني في بطــوالت االحتاد 
خالل املوسم، األمر الذي يقلل من 
حظوظ تواجد الالعبني الشباب 
مــع أنديتهم، كما قــدم مقترحا 
بإلزام األندية مبشــاركة العبني 
اثنني من فريق حتت ١٩ مع الفريق 
األول خالل املوسم القادم ليتسنى 
لهما االحتكاك واالستفادة الفنية. 
كما اقتــرح الناصر إلغاء دوري 
حتت ٢١ سنة لعدم استفادة العبي 

الشيخ فهد الناصر خالل زيارته احتاد املبارزةاملنتخب األوملبي منه.

«يد» الساملية يعبر القرين

الفزيع يتّوج ببطولة الغامن لقفز احلواجز

يعقوب العوضي

الســاملية مــن  متكــن 
جتاوز فريق القرين بنتيجة 
٣٥-٢٩ فــي املبــاراة التي 
جمعتهمــا مســاء أول من 
أمس علــى صالــة مجمع 
الشيخ سعد العبداهللا في 
ضاحية صباح السالم ضمن 
منافسات اجلولة الـ ٧ من 
اليد،  الدوري املمتاز لكرة 
ورفــع الســماوي رصيده 
إلــى ١٠ نقــاط، فيمــا بقي 
رصيد القرين خاليا. وفي 
لقاء آخر، تقاســم العربي 
وبرقان نقطتي املباراة التي 

جمعتهما على الصالة نفسها أمس األول أيضا 
بعد تعادلهما ٢٦-٢٦ وأصبح رصيد األخضر 
٧ نقاط متساويا مع برقان، وكان الفحيحيل 

توج فارس نادي حولي 
عبدالرحمــن الفزيع بلقب 
النســخة األولــى لبطولة 
الغامن لقفز احلواجز التي 
أقيمــت منافســاتها علــى 
الكويــت  مضمــار مركــز 
أكثر  للفروسية مبشاركة 
مــن ٣٠٠ فارس وفارســة 
ميثلــون جميــع األنديــة 

احمللية.
الفزيــع مــن  ومتكــن 
حتقيــق أســرع األزمنــة 
في جولة التمايز لشــوط 

اجلائــزة الكبرى على ارتفاع ١٤٠-١٤٥ ســم 
بزمــن ٤٠٫٨١ ثانيــة دون نقاط جزاء متقدما 
على الفارس عبداهللا العوضي الذي حل في 
املركــز الثاني بزمن ٤٣٫٥٤ ثانية دون نقاط 
جزاء، تالهما الفرسان شاكر الكاظمي وغازي 
اجلريوي وعلي اخلرافي، وقام بتتويج األبطال 
سفير خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت 

قد جتاوز الصليبيخات ٢٧-٢٥ ورفع رصيده 
إلى ٧ نقاط، فيما بقــي رصيد الصليبيخات 

عند ٤ نقاط.

سمو األمير سلطان بن سعد بن خالد وراعي 
البطولــة جاســم عبدالعزيــز الغامن وطالل 
عبدالعزيز الغامن، وحضر فعاليات البطولة 
الشــيخ د.إبراهيم الدعيج. وجنح بطل آسيا 
الفارس الدولي علي اخلرافي في الفوز بلقب 
اجلائزة الصغرى على ارتفاع ١٣٠-١٣٥ سم 

بزمن ٣٧٫١٩ ثانية دون نقاط جزاء.

فواز الشمري يصوب على مرمى العربي

طالل الغامن والسفير السعودي سمو األمير سلطان بن سعد يتوسطان الفائزين

«طائرة» كاظمة يواجه «األصفر»

التضامن يوقف انتصارات «الفتاة»

يعقوب العوضي

يلتقــي فريق الكرة الطائرة بنادي القادســية في 
الـ٧:١٥ مساء اليوم على صالة احتاد الكرة الطائرة مع 
فريق كاظمة، ضمن منافسات القسم األول من بطولة 
الــدوري املمتاز. ويحمل األصفر في رصيده ٣ نقاط، 
فيمــا جمع كاظمة ٦ نقاط. ويســبق املواجهة مباراة 
أخــرى في الـ٥:١٥ على نفس الصالة وجتمع الكويت 

برصيد ٣ نقاط مع اجلهراء ٦ نقاط.

هادي العنزي

أوقفت فريق سيدات التضامن سلسلة انتصارات نادي 
الفتاة في دوري URC لكرة قدم الصاالت، بعد التفوق عليه 
٤-٢ في املواجهة التي جمعتهما أمس األول على صالة نادي 
الكويت، ضمن منافســات اجلولة الرابعة للبطولة، ليرفع 
ســيدات التضامــن رصيده إلى ٩ نقاط فــي املركز الثاني، 
وبفارق األهداف عن «الفتاة» متصدر الترتيب. وفي مواجهة 
ثانيــة، تغلب نادي الكويت على نادي فتيات العيون ٤-٢
فــي املواجهة التي جمعت الفريقني على ذات الصالة، لرفع 
األبيــض رصيــده إلى ٦ نقاط في املركــز الثالث، فيما بقي 

فتيات العيون دون رصيد في املركز الرابع.

جانب من مواجهة التضامن والفتاة


