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أزرق هوكي اجلليد
بطال ً لبطولة هونغ كونغ الدولية للهواة
كونــا :تــوج منتخــب
الكويــت لهوكــي اجلليد
للرجال امس بلقب بطولة
هونغ كونغ للهواة والتي
اختتمت هنــاك اثر فوزه
املســتحق علــى صاحب
األرض واجلمهــور فريق
هونــغ كونــغ جاينتــس
بنتيجة  3-6بعد أداء قوي
من العبي االزرق.
وأعــرب رئيــس نادي
األلعاب الشتوية الكويتي
ورئيس الوفد املشارك في
البطولة فهيد العجمي عن
سعادته البالغة بتحقيق
ملشاهدة الڤيديو
املنتخب لقب هذه البطولة
ميكن استخدام  QRكود أو
القوية التي تشهد مشاركة
ثمانية فرق آسيوية قوية
وحتظى بإشراف االحتاد الدولي للعبة.
وقال العجمي في اتصال هاتفي مع «كونا» عقب ختام
البطولة ان العبي الكويت قدموا أداء رفيعا في كل مباريات

أو

البطولة وكانوا عند حسن
احلظ ،مؤكدا حرص ناديه
على االرتقاء مبســتويات
كل فرقه في جميع االلعاب
الشتوية.
ولفــت الى ان البطولة
كانــت فرصــة الكتســاب
العبــي األزرق الشــباب
خلبــرات مهمــة فــي ظل
مشاركة فرق قوية ،مشيدا
بــأداء العبــي الكويت في
البطولــة إذ ســجل ازرق
الهوكي  21هدفا في مبارياته
االربع مقابل استقباله ستة
أهداف فقط.
وثمــن الدعــم الكبيــر
أو
الذي قدمته الهيئة العامة
للرياضــــــة للمنتخــب
بتوفيرها معسكرا مناسبا لهم أقيم في التشيك ملدة أسبوعني
«ما أثمر هذا النجاح» مشــيرا إلى أن الفريق ســيعود إلى
البالد صباح اليوم االثنني.

تنظمه مجموعة «فوزية السلطان» للعام الثامن لدعم األطفال ذوي االحتياجات

انطالق سباق  RunKuwaitاخليري في  10نوفمبر
أعلنت مجموعة فوزية السلطان الصحية ،املنظمة
غير الربحية متعددة التخصصات ،عن انطالق سباق
 RunKuwaitاخليري للســنة الثامنة في  10نوفمبر
املقبل .ويقوم  RunKuwaitبدعوة جميع أصدقاء السباق
واملتسابقني املهتمني باملشاركة بالتسجيل في السباق
للمساهمة واملساعدة في تقدمي الرعاية الطبية الالزمة
لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة الذي سينطلق من
املركز العلمي.
ويعد سباق  RunKuwaitمبادرة خيرية تسعى لتعزيز
الوعي وحشد الدعم املادي للمساهمة في تقدمي سبل
الرعاية لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة .ومنذ عام
 ،2013عمل السباق على تسخير جميع رسوم التسجيل
لدعم مركز تقييم وتأهيل الطفل التخصصي وغير
الربحي التابع ملجموعة فوزية السلطان الصحية .ولقد
ساهمت في جناح املشاركات في سباق العام املاضي
في تقدمي إجمالي  795جلسة عالج مجانية لألطفال.
وتعليقا على السباق ،حتدثت املديرة الطبية لدى
مجموعة فوزية السلطان الصحية د.إلهام احلمدان،
قائلة« :إن تقدمي الدعم الطبي لألطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة هو جوهر كل ما نقوم به ،ولذلك نحن فخورون
بالغاية لإلعالن عن عودة ســباق  RunKuwaitللسنة
الثامنة على التوالي .وتســتمر رحلتنا بفضل الدعم

د.إلهام احلمدان

القائم الذي نتلقاه من شركائنا ورعاتنا ،الذين يشاركون
إمياننا بالقضية التي يدعمها السباق».
واضافت« :نقوم سنويا بالترحيب باجلهات الراعية
اجلديدة التي تنضم إلــى عائلتنا ،ونتطلع في هذا
العام إلى الترحيب بالعديد من الشركات املؤيدة التي
ستشاركنا هدفنا لتقدمي جلســات عالجية ناجحة
وتوفير حياة أفضل لألطفال الذين يتم عالجهم في
مركز تقييم وتأهيل األطفال .ونتطلع لرؤيتكم جميعا
ولدعمكم لنا خالل السباق».

ويعد سباق  RunKuwaitحدثا رياضيا ومرحا يدعو
جميع أفراد العائلة للمشاركة في مسافتي السباق 5 ،كم
و 10كم ،وستكون نقطة االنطالق لهذا احلدث املميز بدءا
من املركز العلمي .وستتضمن قرية السباق العديد من
أنشطة التحمية الرياضية وأنشطة لألطفال باإلضافة
إلى أنشطة مسلية جلميع أفراد العائلة واألصدقاء الذين
سينضمون إلى احلدث ليهتفوا للمتسابقني.
ويقام السباق هذه السنة بدعم ورعاية من الشركات
التالية :الشريك املؤسس شركة أجيليتي ،الراعي الذهبي
مكتب  ASARالرويح وشركاه وإنترسبورت ،الراعي
الفضي شركة االلبان الكويتية الدامناركية وايكويت.
كما سينطلق السباق اخليري برعاية إعالمية حصرية
من قبل جريدة «األنباء» وجردية كويت تاميز ومجلة
بازار ،باإلضافة إلى مدونة  248amعبر وسائل التواصل
االجتماعي.
وميكن للراغبني من أصدقاء السباق والرياضيني
بالتسجيل اآلن عبر املوقع الرسمي للسباق runkuwait.
 orgلتسلم عدة السباق وحجز فرصة املنافسة .كما
تستمر فترة التسجيل املبكر بسعر مخفض للتذكرة
لتاريخ  10أكتوبر ،كمــا ميكنكم أيضا االطالع على
معلومات السباق ومشاركة أي استفسارات أو أسئلة
عبر حساب @ RunKuwaitعلى االنستغرام والفيسبوك.

سحب قرعة البطولة التنشيطية لإلسكواش

عادل الغريب وحامد العمران وعبدالهادي العريان مع ممثلي األندية

جرت اول من امس قرعة البطولة التنشيطية
لالسكواش التي تنطلق السبت املقبل وتستمر
 10ايام على مالعب مجمع الشيخ سالم الصباح
الدولــي في جنوب الســرة مبشــاركة  12ناديا.
واجريت القرعة في مقر االحتاد للفئات السنية
الستة بحضور ممثلي االندية ورئيس االحتاد عادل
الغريب ورئيس جلنة املسابقات حامد العمران
وعضو جلنة املسابقات عبدالهادي العريان.
مــن جانبه ،رحب الغريــب مبمثلي االندية،
مؤكــدا ان االحتــاد ال يألــو جهدا فــي تذليل كل
الصعــاب التــي تواجه االنديــة ،مدلال على ذلك

بالقــرار اجلديد ملجلس االدارة بتخفيف االعباء
املالية التي تثقل كاهل االندية بتخفيض رسوم
بطاقــات الالعبــن واالداريني مــن  5دنانير الى
دينارين وإلغاء رســوم االعارة لتصبح مجانية
بدال من  150دينارا والسماح لالندية التي ال متلك
مالعب اسكواش بنقل مبارياتها الى مالعب االحتاد
دون رســوم وإلغاء مبلغ  500دينار التي كانت
تدفع لالحتاد .وطالب ممثلي االندية بالتركيز على
اجلانب الفني اثنــاء املباريات وعدم االعتراض
علــى التحكيم لعدم تأثر الالعب بالســلوكيات
السلبية والتركيز في امللعب.

«خطة متويل شعبية» لرئيس نادي النجمة
بيروت  -ناجي شربل

لقطة للمشاركني في سباق العام املاضي

حضور كبير للمساهمة في دعم ذوي االحتياجات اخلاصة

النادي الكويتي للسيارات والدراجات يعسكر بأميركا
أسامة المنصور

غادر البالد مساء أمس األول
الســبت وفد النادي الكويتي
للسيارات والدراجات برئاسة
مدير لعبة املوتوكروس معاذ
األنصاري متوجها إلى الواليات
املتحــدة األميركية ،حيث من
املقرر أن يدخل في معســكر
تدريبي يســتمر حتــى يوم
اجلمعة الثامــن واملوافق 28
ســبتمبر اســتعدادا خلوض
غمار اجلولة االولى من بطولة
 Trans World Motocrossوالتي
ســتنطلق أحداثهــا بعد يوم
واحد من نهاية املعسكر ،الي
جانب ذلك ســينافس الفريق
بقيادة املتسابق براك اجلسمي
في العديد من جوالت بطولة
 R.E.Mوالتي تتزامن أحداثها
مــع وجــود الفريــق .وذكــر
األنصــاري في اتصال هاتفي

معاذ االنصاري وبراك اجلسمي قبيل مغادرتهما الى املعسكر اخلارجي

مع «األنبــاء»« :من املهم جدا
أن نخوض معسكرات تدريبية
وهو أمر يســاعدنا في كسب
املزيد من اخلبرة ســواء على
اجلانــب اإلداري أو الفنــي
وهذا مــا نرمي إليه من خالل
هذا املعسكر وبهذه املناسبة
أتقدم بالشــكر ملجلس ادارة
النــادي الكويتي للســيارات

وفــي مقدمتهم الشــيخ أحمد
الداود علــى اجلهود املبذولة
لالرتقــاء مبســتوى اللعبــة
وكذلك الالعبني» .وأشار الى
أن هذا النوع من املعســكرات
الي جانب املشاركات اخلارجية
كفيلــة بــأن تبــن مالمــح
االستعدادات الفنية التي يجب
أن يتمتع بــه الالعب خاصة

برياضة املوتوكروس ،حيث
تتطلب وكما هو معروف لياقة
بدنية عاليــة وكذلك ذهنية،
فهذه بعــض النقاط املطلوب
حتقيقها في أي معسكر وقد
تنجح بنسبة عالية خاصة هنا
بالواليــات املتحدة األميركية
العتبــارات كثيرة من أبرزها
طبيعة املناخ الذي تتمتع به
رياضة املوتوكروس بالواليات
املتحدة التي من شأنها أن تسهم
في جناح أي معســكر يخص
هذه الرياضة وعلى ضوء هذه
املعطيات وغيرها اخترنا هذا
املعسكر وسنسعى جاهدين
الى حتقيق األهداف املنشودة.
من جانبه ،أكد قائد الفريق
املتســابق براك اجلســمي ان
الالعب الكويتي وبشكل خاص
لــه حضور الفــت في أغلب
البطوالت اخلارجية وهذا
ما نتلمسه من خالل تلك

النتائج التي حتققت على صعيد
البطوالت اخلليجية والعربية،
وعليه فإنني أؤكد أن الفرق
الكويتية هي صاحبة االمتياز
وهذا ليــس بغريب فنحن
اصحاب اخلبــرة والريادة
فــي ان واحد ،ونأمل حقيقة
أن نســتمر في حتقيق املزيد
مــن اإلجنــازات الكويتيــة
وســط هــذا النوع
مــن احملافل
الدولية.

عرض رئيس نادي النجمة
أسعد سقال خطته لتأمني متويل
ثابت للفريق تصل قيمته الى
 3.5ماليني دوالر سنويا.
جــاء ذلــك خــال مؤمتــر
صحافي عقــده امس وحضره
مسؤول قطاع الرياضة في تيار
املستقبل الزميل حسام زبيبو
وعدد من اعضاء مجلس ادارة
النجمة وحشد من االعالميني،
فيما كان الفتــا غياب كل من
نائبه صالح عســيران
وأمــن الســر ســعد
الدين عيتاني ،ليتأكد
االنقســام االداري
الذي يعيشه النادي
النبيــذي ،في ضوء
ما يتــردد عــن نية
عســيران وعيتانــي
تقدمي استقالتيهما.

رئيس نادي النجمة يأمل في حتصيل عائدات عن طريق اجلمهور

الزمالك في الكويت
األربعاء ملالقاة القادسية
القاهرة  -سامي عبدالفتاح

إقالة األرجنتيني دياز من تدريب االحتاد السعودي
الرياض  -خالد المصيبيح

اختتمت اجلولة الثانية من الدوري السعودي
ببقاء فرق العاصمة الثالثة الهالل والشباب والنصر
في صــدارة الفرق بالعالمة الكاملــة بالفوز في
مباراتني كان آخرها الهــال الذي عاد من بريدة
بثالث نقاط من مستضيفه الرائد بعد الفوز بثالثية
مقابل هدف تناوب على تسجيلها الفرنسي غوميز

وعمر عبدالرحمن والبرازيلي ادواردو من ضربة
جزاء فيما سجل للرائد هدفه الوحيد احمد حمودان
وبات للهالل  6نقاط من مباراتني فيما ظل الرائد
على رصيده السابق نقطة واحدة
وفي جدة سقط االحتاد أمام جماهيره بثالثية
دون مقابل من القادســية تناوب على تسجيلها
الثالثي البرازيلي التــون خوزيه وجورجينيو
وبيسمارك ولم يقدم االحتاد ما يشفع له حيث رفع

القادسية رصيده الى 4
نقاط فيما استقر االحتاد
في قاع الترتيب دون نقاط ،وفي أول رد
فعل من ادارة االحتاد حول نتيجة املباراة
قامت بإقالة مــدرب الفريق األرجنتيني
رامون دياز وتكليف املدرب الوطني بندر
باصريح باملهمة مؤقتا حلني التعاقد مع
مدرب جديد.

وحدد سقال خطته بأربع
نقــاط تقوم علــى حتصيل
عائدات من بطاقات يستخدمها
جمهور النــادي في قطاعات
احملروقات واملشــتريات من
نقــاط بيــع محــددة (قيمة
بطاقة املشتريات التي تخول
صاحبهــا احلصــول علــى
حســومات من اكثر من ألف

نقطة بيع  100دوالر) وشبكة
اإلنترنت ،الى تشكيل «مجلس
الشــرف» الذي يتيح الباب
دخول اعضاء يسددون بدالت
اشتراك مرتفعة قيمتها ايضا
 100دوالر سنويا ،كما أشار
الى إنشــاء قناة تلفزيونية
خاصــة بالنــادي تبث على
تطبيق «يوتيوب».

انضمام السوري عمر خربين
إلى بيراميدز المصري

جنحت ادارة نادي الزمالك برئاســة مرتضى منصور في
التخلص من مشكلة فوائد ديون الضرائب املتراكمة على النادي
منذ العام  ،1996والتي بلغت  56مليون جنيه ،وذلك بعد اجتماع
املجلس مع وزير املالية محمد معيط ،الذي وافق على رفع فوائد الديون ،على ان
يلتزم نادي الزمالك بسداد اصول املستحقات املتأخرة للضرائب .يذكر ان الزمالك
سيلعب غدا مع سموحة في اجلولة الـ  7للدوري ثم يغادر في اليوم التالي الى
الكويت ،ملواجهة القادســية في إياب دور الـ  32بالبطولة العربية ،وذلك بعدما
انتهى لقاء الذهاب بني الفريقني في برج العرب بالتعادل السلبي على أن يرأس
بعثة الفريق عضو املجلس اسماعيل يوسف .هذا وتنطلق اليوم اجلولة السابعة
من الدوري بخمس مباريات ،فيلعب االحتاد السكندري ( 6نقاط) مع االنتاج
احلربــي ( 12نقطة) ،وبتروجيت ( 7نقاط) مع الداخلية ( 4نقاط) ،واملقاولون
( 7نقاط) مع بيراميدز ( 12نقطة) ،ومصر املقاصة ( 7نقاط) مع حرس احلدود
( 4نقاط) .وفي اطار دعم صفوفه للمنافسة احملتدمة على صدارة الدوري ،أعلن نادي
بيراميدز حصوله على خدمات الســوري عمر خربني ،العب الهالل الســعودي ملدة 6
أشهر ،على سبيل اإلعارة ،بداية من امليركاتو الشتوي املقبل مع خيار الشراء.

