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»Porsche Carrera Cup« ينافس على لقب ختامية الـ

أشكناني لـ »األنباء«: قلة الدعم
سبب غيابي عن منصات التتويج

أسامة المنصور

تنطلق صباح غد السبت 
فعاليــات اجلولــة الســابعة 
واخلتاميــة من عمــر بطولة 
التــي   Porsche Carrera Cup
تســتضيفها حلبة هوكنهامي 
األملانيــة علــى مــدار يومني 

متواصلني.
التي  وستشــهد اجلولــة 
تتكون من سباقني رئيسيني 
عدد ٢4 مشاركا ينافسون على 
لقب اجلولــة اخلتامية التي 
تشــهد أيضا ظروفا مناخية 
متغلبــة قد تكون ســببا في 
رفــع وتيــرة املنافســة على 
اعتبــار أنهــا جولة احلســم 
ألغلــب املنافســني وكما هو 
معلــوم ان زيد أشــكناني قد 
قرر في الفتــرة الفاصلة بني 
جولة مونــزا اإليطالية التي 
بات فيها أشكناني أول سائق 
عربي وكويتي يعتلي منصة 
التتويج في بطولة بورشــه 

سوبر كاب العاملية.
وفي تصريح خاص أدلى به 
البطل لـ »األنباء« قال فيه: نعم 
املهمة األملانية إن جاز التعبير 
لن تكون سهله هذه املرة رغم 
أنني أمتلك جزءا من اخلبرة 
خاصــة في جغرافيــة حلبة 
هوكنهامي التي تتميز بوجود 
١٧ منعطفا مما يساعدني على 
إيجاد فرصة أكبر للمنافسة 
أثناء مجريات السباق، ومن 
املعروف أيضا ان طول احللبة 
يصل إلى 4.5٧4 كيلومترات 
مما يسهم في تعويض الفارق 
الزمني بيني وبني املنافسني 
وباملناســبة فقد ســبق وأن 
شــاركت علــى مضمــار هذه 
احللبة، وذلك في موسم ٢٠١6 
مــن خالل جولة من البطولة 
نفسها وأمتلك بعض األسرار 
التي ستساعدني على اعتالء 

منصة التتويج.
وأكد أشــكناني انه خاض 

بعض التجــارب احلرة على 
نفــس احللبة في األســبوع 
املاضي إال أن هذه األفضلية لم 
تكن دافعا قويا على الصعيد 
الشخصي خاصة عندما جند 
أن هناك عوامل ايجابية أخرى 
يتمتــع بها بعض املنافســني 
واملتمثــل بنوعيــة اإلطارات 
املســتخدمة وهــذه اإلطارات 
ال أمتتع بها، وهناك أمر آخر 
يجــب أال يغيب عــن األذهان 
فاملنافســون الـــ ٢٣ لديهــم 

مشاركة مستمرة.
ويــدرك اجلميــع أن عالم 
الرياضــة مبني على عناصر 
عنصــر  ومنهــا  رئيســية 
االستمرار وهو بحد ذاته يوفر 
املزيــد من اخلبرة خاصة في 
الســباق ناهيــك عــن أن هذا 
العنصــر من شــأنه أن يزيد 
من جرعات االستعداد كما هو 
احلــال عند العب كــرة القدم 
أوالعب كرة السلة على سبيل 
املثال ال احلصر أو غيره من 
األلعاب الرياضية التي يجب 
أن متارس باســتمرار ودون 
توقف حتى تكون دائما على 

جاهزية تامة من حيث اللياقة 
البدنية والذهنية.

وتابع ولكن ظروف غياب 
الدعم بالنســبة لــي كان وال 
يزال سببا في ذلك، فهو سبب 
رئيسي في غيابي عن بعض 
جوالت هذه البطولة وغيرها 

من البطوالت.
وختم رغم هذا فإن اســم 
الكويت سيكون دائما الدافع 
احلقيقي وراء اعتالء أشكناني 
ملنصــات التتويــج وهــذا ما 
أســعى إليه اليــوم من خالل 
هــذه املنافســة وغيرهــا من 

االستحقاقات املقبلة.

زيد أشكناني يترقب املنافسة األملانية 

سباق الترايثلون غداً في نادي »إنسباير صحارى«

بنك اخلليج يدعم سلسلة سباقات »بي إنسباير« 2017  - 2018 
يفتخــر بنــك اخلليج 
برعايتــه للدورة الثانية من 
سلسلة سباقات »بي إنسباير« 
التــي تســتقطب عشــاق 
اللياقــة البدنية في الكويت 
ويستضيفها منتجع صحارى 

الكويت للغولف.
تتضمن أنشطة هذا العام 
أربع فعاليات مختلفة خالل 
الفترة من أكتوبر 2017 وحتى 
إلى  ينايــر 2018 باإلضافة 
التي  النهائي  الفائز  مسابقة 

تقام في فبراير 2018.
إقامة سباق  املقرر  ومن 
السبت  الترايثلون يوم غد 
في متام الساعة الثالثة عصرا، 
ويشمل سباق السباحة ملسافة 
500 متر، وسباق الدراجات 
الثابتة ملسافة 5 كم باإلضافة 

إلى العدو ملسافة 5 كم.
الكويت،  وألول مرة في 
تتضمن سلسلة سباقات »بي 
إنسباير« نظام النقاط، حيث 
يقوم املشاركون بجمع النقاط 
التي يحصدونها في كل فعالية 
يتم املشاركة فيها وبناء عليه 
يتم تصنيفهم، على أن يتم 
الفائزين اخلمسة  استدعاء 
األوائــل من فئتــي الذكور 
واإلناث في املسابقة اخلامسة 
والنهائية، والتي سيتم االعالن 
عن تفاصيلها في العام املقبل.
وبعد ســباق الترايثلون 

املقبــل، ســتقام فعاليات 
رياضية أخرى تتضمن سباقا 
للركض يضم املسافتني )7.2 
كيلو مترات و14.4 كيلو مترا( 
وذلك يوم السبت 2 ديسمبر 
2017، وسباق الطني )ملسافة 
4.8 كيلومترات ومسافة 7.2 
كيلو مترات( في يوم السبت 
27 ينايــر 2018، وســتقام 
املســابقة النهائية للفائزين 
يوم السبت 17 فبراير 2018.
ميكــن للراغبــني فــي 
املشــاركة التســجيل عبر 
www. اإللكتروني املوقــع 

events.pro-vision.com وفي 

معرض تعليقها على الرعاية، 
قالت ليلى القطامي، مساعد 
العام إلدارة االتصال  املدير 
املؤسسي لدى بنك اخلليج: 
»يســعى بنك اخلليج لدعم 
الفعاليات التي تشــجع أهل 
الكويت على اتباع أســلوب 
حياة صحي واحلفاظ على 
لياقتهم البدنية. نحن سعداء 
بهذا التعاون مع »إنســباير 
صحارى« خالل الدورة الثانية 
من سلسلة السباقات الناجحة 
»بي إنسباير« لعام 2018/2017، 
ونتطلع ملزيــد من التعاون 
إنسباير الصحي،  مع نادي 
ونتمنى حظا ســعيدا لكل 

املشاركني«.
ومت إطالق سلسلة سباقات 
»بي إنسباير« من قبل نادي 
انسباير صحارى، الذي يضم 
باقــة من معــدات التدريب 

احلديثة واملدربني اخلبراء.
كما يقدم نادي انسباير 
صحاري عددا من األنشطة 
الطلــق، مبا في  الهواء  في 
الترياثلون،  ذلــك: نــادي 
السباحة، كرة الطائرة، تسلق 
الصخور، إلى جانب مالعب 
التنس جلميــع األعمار الى 
جانب مجموعة متنوعة من 
األنشــطة والدروس والتي 
تشمل تدريبات الكروس فيت 

للبالغني واألطفال.

وتشكل الصحة واللياقة 
البدنيــة عنصرا أساســيا 
في استراتيجية املسؤولية 
االجتماعية التي يتبناها بنك 
اخلليج، فخالل شهر سبتمبر 
املاضي، تعاون بنك اخلليج مع 
جمعية القلب الكويتية إلجراء 
فحوص طبية ملوظفي البنك 

احتفاال بيوم القلب العاملي.
كما يستعد البنك ملاراثون 
»بنك اخلليج 642« السنوي، 
الذي سيقام يوم السبت 18 
نوفمبر القادم في متام الساعة 
السابعة صباحا وينطلق من 

سوق شرق.
يعد ماراثون »بنك اخلليج 
642« أول ســباق ماراثون 
الكويت،  معتمد عامليا فــي 
يشارك من خالله الرياضيون 
احملترفون أو املبتدئون وكذلك 

العائالت.
ميكــن للراغبــني فــي 
املشــاركة التســجيل عبر 
www. اإللكتروني املوقــع 
.gulfbank642marathon.com
املزيــد عــن  ملعرفــة 
املبادرات املتعلقة باملسؤولية 
االجتماعية للشــركات من 
بنك اخلليج، تفضل بزيارة 
www.e- :املوقع اإللكتروني

gulfbank.com أو متابعتنا على 
التواصل االجتماعي  قنوات 

املختلفة للبنك.

الزمالك ضيفاً في طنطا واإلسماعيلي يواجه اإلنتاج اليوم
القاهرة - سامي عبدالفتاح

حتــول اهتمــام جماهير 
الكرة املصرية من املنتخب 
الوطنــي، الــذي تأهــل الى 
املونديال وحقق حلمها بعد 
غياب قسري استمر ٢8 عاما، 
الى سباق الدوري، الذي عاد 
الى مفاجآته وغرائبه، حيث 
شهدت اجلولة اخلامسة تعثرا 
جديــدا لفريــق وادي دجلة 

بالتعادل أمام النصر، ومثله 
فعل سموحة أمام بتروجيت، 
فيما متســك فريــق الرجاء 
املطروحــي بذيــل الترتيب 
وتلقى خســارة جديدة أمام 

الداخلية.
وتختتــم اجلولــة اليوم 
بثالث مباريات كبرى، حيث 
يستضيف اإلسماعيلي فريق 
اإلنتــاج احلربــي، وينــزل 
الزمالك ضيفــا على طنطا، 

واخلتام سيكون بلقاء طالئع 
اجليش مع انبي.

ففي واحدة من املباريات 
الغريبة، اقتنص فريق النصر 
الصاعــد من القســم الثاني 
تعادال في الوقت القاتل من 
 أنياب مضيفــه وادي دجلة 
)١-١( علــى ســتاد الدفــاع 
اجلوي في اجلولة اخلامسة 
مــن الدوري املصــري لكرة 

القدم.

تقــدم وادي دجلة بهدف 
ســجله البوركيني يوســف 
الدقيقــة )٣١(،  أوتــارا فــي 
وتعادل النصــر بهدف قاتل 
سجله أحمد حسن في الدقيقة 
)9٠+٣(، ورفــع وادي دجلة 
رصيده إلى 4 نقاط في املركز 
الـــ ١٣ بقيــادة مدربــه أحمد 
حسام ميدو، كما ارتفع رصيد 
النصر إلى ٣ نقاط في املركز 
الـ ١4 بقيادة مدربه سيد عيد.

ورفع بتروجيت رصيده، 
بقيادة مديــره الفني محمد 
يوسف، إلى 6 نقاط في املركز 
الســادس، وارتفــع رصيــد 
سموحة بقيادة مديره الفني 
التشيكي فرانز شتراكا إلى 9 

نقاط في املركز الثالث.
ورفــع الداخلية رصيده 
إلى ٧ نقاط في املركز السابع، 
بينما ظل الرجاء بال نقاط في 
املركز الثامن عشر واألخير.

أربع فعاليات مختلفة 
خالل الفترة من 

أكتوبر 2017 حتى 
يناير 2018 باإلضافة 
إلى مسابقة الفائز 
النهائي التي تقام 

في فبراير 2018

للحجز: 565 /24759822 - 99342803

55494314

دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب
سن فينير

بـ 65 د.ك فقط
مبنا�سبة

العودة للمدار�س خ�سم 

على جميع العالجات

%30

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتمي�������ل الأنف باجلراحة وب�������دون جراحة باحلقن.

> جتميل الأذن���������ن واجلف��ون و�ش���د الوج����������ه والرق��ب��ة.

> تكبري اخلدود وال�شفتن وجتميل الفك )نفرتيتي(.

> حق����������ن ال���ب�وت���وك�������������س وال�فل���رز وال���ده������������ون وامل��ي���زو.

> ع�������اج اأن�شداد الأن�������ف وال�شخري واجلي�������وب الأنفية.

ال�ش�������وت. وبح�������ة  الأذن  واأمرا��������س  ال�������دوارِ  >ح�������الت 
الرادي�������و.  مبوج�������ات  واللحمي�������ة  الل�������وز  >جراح�������ة 

 ال�شعب البحري 5:30 - 8 م�شاء
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بــروفــيــســور )م( دگتوراه )الزمالة( گندا- 1994

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

عيادة الن�ساء والوالدة

13 عامًا يف الن�ساء والتوليد. • ماج�ستري ن�ساء ووالدة - جامعة عني �سم�س  خربة 
4D( • متابعات احلمل حتى الوالدة. • �سونار )عادي  - 

الـدگتورة / مروة محمد الصغير
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