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»بنك وربة« شريك إستراتيجي في أكادميية »برازوكا«

»كتارا« حتتضن حفل جوائز »األنوك«

حتتل املسؤولية االجتماعية 
جزءا مهما وحيويا من خطة 
بنك وربة والتي يســعى من 
خاللها لتقدمي جميع سبل الدعم 
املمكنة ملختلف شرائح املجتمع 
الســيما جيل الشباب، ولذلك 
انسجاما مع هذا الهدف السامي، 
وقع بنك وربة اتفاقية شراكة 
اســتراتيجية مــع أكادمييــة 
بــرازوكا، والتــي مبوجبهــا 
سيتولى البنك رعاية أنشطة 

األكادميية خالل عام 2020.
وخالل توقيــع العقد، أكد 
التنفيــذي لالتصــال  املديــر 
املؤسسي في بنك وربة أمين 
املطيري أن البنك يعتزم عقد 
املزيد من الشــراكات مع عدة 
جهات تعنى باجليل الشــاب 
الرياضية  وتدعم مســيرتهم 

والكروية.
وعلل املطيري هذا التوجه 
لبنك وربة، نظرا لرغبة البنك 
في املساهمة الفاعلة في احلد 
من مشكلة السمنة التي تعانيها 
الكويت، وأيضا رغبة منه في 
توجيــه طاقات الشــباب منذ 
الصغر نحو ممارسة األنشطة 
الرياضية التي تنعكس إيجابا 
على صحتهم البدنية ومتكنهم 
من عيش منــط حياة صحي 
وسليم. وتعد أكادميية برازوكا 
الرياضيــة مــن األكادمييات 
الناشــئة والرائــدة في مجال 
كرة القدم والتي تأسست في 
العام 2011 وتهدف إلى تقوية 

اســتعدادات  تتواصــل 
الكويــت ونــادي البولينــغ 
برئاسة الشيخ طالل احملمد، 
الفتتــاح بطولــة آســيا 25 
مبشــاركة 28 دولة، واملقرر 
أن تستضيفها الكويت األحد 
املقبل، كما تتواصل استعدادات 
املنتخبني الكويتيني للرجال 
والســيدات، من أجل ضمان 
مشاركة ايجابية تليق بسمعة 
الكويت، وسط جنوم اللعبة 

من القارة اآلسيوية.
وقــال أمــني ســر نــادي 
البولينغ ومديــر املنتخبات 
سالم العرادة إن العمل على 
قدم وســاق منذ تسلم مركز 
البولينغ في الساملية قبل 6 
أشهر، إلمتام كل التجهيزات 
الالزمــة ومبواصفات عاملية 
لتحقيق استضافة تليق باسم 
الكويت وراعي البطولة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.
جميــع  أن  وأضــاف 
األجهــزة التي تســتخدم في 
البطــوالت العاملية مت العمل 
على جلبها، مشيدا بإمكانات 
مركز البولينغ وباملواصفات 

اجلهــراء  نــادي  نظــم 
املهرجــان الســنوي لبراعم 
كــرة اليد بالنــادي بحضور 
عدد كبير من الالعبني وأولياء 
األمــور.  واشــتمل املهرجان 
على تقسيمة لالعبني وإجراء 
مباريات فيما بينهم ومبشاركة 
العبي الفريق األول بالنادي 
وحتت إشــراف مدرب قطاع 
بالنــادي محمــد  الناشــئني 

تنميــة  علــى  باألكادمييــة 
القــدرات البدنيــة والعقليــة 
لالعبــني، حيث يتــم التعامل 
معهم بطريقة علمية تربوية 
أكادمييــة وحتســني مهارات 
الالعبني وبث روح املنافســة 
والثقة واالعتماد على النفس 
وكذلك تقدمي النصائح لالعبني 
وحتفيــز الشــباب الكويتــي 
لإلبداع والتميز من أجل تخرج 
جيل رياضي أخالقي تربوي 

يخدم وطنه.
ويحرص بنــك وربة على 
دعم املبادرات املعنية بصحة 
وســالمة املجتمــع يقــع فــي 
صلب برنامجه للمســؤولية 
االجتماعيــة والــذي يحرص 
من خالله على خلق مبادرات 
هادفــة وبناءة تعــود بالنفع 

وبالتجهيــزات  البولينــغ 
احلالية ستكون جاهزة أيضا 
العالم  الســتضافة بطولتي 
للرجــال والســيدات لفئتي 
الفــردي عــام 2020 والفرق 

»مجمع« عام 2021.
وثمــن أمــني ســر نــادي 
البولينــغ دعــم مؤسســات 
الدولــة املختلفــة، بداية من 
اجلامعات اخلاصة واملدارس، 
وصوال لهيئة الرياضة التي 
عملت على تذليل كل العقبات.

وعن استعدادات منتخبي 
الكويت للرجال والسيدات في 
البطولة، قــال العرادة الذي 
يتولى املســؤولية املباشرة 
على منتخب الرجال إن اجلهاز 
الفني كثف االستعدادات من 
أجل الظهور بصــورة الئقة 
في البطولة، عبر معسكرات 
خارجيــة في هــوجن كونغ، 

الدمنارك، والسويد.
األجهــزة  أن  وأضــاف 
الفنية فــي منتخبي الرجال 
والسيدات بقيادة البحريني 
محمد اجلناحي، واألسترالي 
أنــدروا، والكــوري تي جي، 
واملدرب الوطني اياد العميري، 

ذلــك خطــوة فــي الطريــق 
الصحيح، ومتمنيا تكرارها 
سنويا لدعم قطاع اللعبة.  من 
جانبه، قال العنزي: نســعى 
الى االرتقاء باللعبة وإظهار 
مســتوى البراعــم لألفضــل 
حتــى يســتطيعوا مجــاراة 
البراعم في األندية األخرى من 
خالل املهرجانات واملباريات 

والتجمعات.

على املجتمع وتساهم في نشر 
الثقافة الصحية.

ومــن أهم املبــادرات التي 
 Fayez أطلقها بنك وربة تطبيق
احلصري لرياضة املشي، على 
أجهــزة الهواتــف الذكية من 
نظامــي Android وIOS، وهو 
تطبيق يحفز املشتركني على 
ممارســة رياضة املشي وفق 
أهــداف يضعونها وجملة من 
النشــاطات البدنيــة ليحصد 
الفائــزون من بينهــم جوائز 
نوعية عند حتقيقهم للهدف.

وميكن لكافــة عمالء بنك 
وربة أو غير العمالء املشاركة 
في Fayez عبر اتباع خطوات 
بســيطة تتطلب منهم ادخال 
بياناتهــم شــخصية تتضمن 
البريــد االلكتروني،  االســم، 
ورقم الهاتف، ليعملوا بعدها 
على حتديد عدد النقاط اليومي 
أو الشــهري  أو األســبوعي 
التي يرغبون باكتسابها عند 
التزامهم بإجناز عدد اخلطوات 
املطلوب للفــوز بجائزة التي 
تتراوح بــني جوائــز يقدمها 
بنــك وربة وأخرى عبارة عن 
قسائم شراء الكترونية مقدمة 
من شركائه في هذا البرنامج 
من أندية لياقة بدنية، محالت 
جتزئــة، ســبا، عيــادة لطب 
األسنان واملكافأة اخلاصة على 
حساب السنبلة بنسبة أرباح 
حتفيزية سنوية تصل إلى %5 

على رصيد العمالء اليومي.

الكويتية الشــيخ فهــد الناصر، ورئيــس اللجنة األوملبية 
القطرية الشــيخ جوعان بن حمد وعدد من رؤساء اللجان 

األوملبية الوطنية وضيوف الدورة.
واختارت جلنة التحكيم في »أنوك« قائمة من الرياضيني 
للتنافس على اجلوائز، وفقا القتراحات مقدمة من االحتادات 
القارية بعد انتهاء منافســات األلعاب املجمعة في كل قارة، 
حيث ســيتم تكرمي الرياضيني الذين أدوا بشكل استثنائي 
خــالل دورة األلعــاب األفريقية »الربــاط 2019«، واأللعاب 
اآلســيوية »جاكرتا باليمبانــغ 2018«، واأللعاب األوروبية 
»مينســك 2019«، وألعــاب احمليط الهادئ »ســاموا 2019«، 

وألعاب عموم أميركا »ليما 2019«. 

تعمل بجد واجتهاد، مشــيدا 
الالعبني ورغبتهم  بعطاءات 
في تقليص الفوارق الفنية مع 
العبي شرق آسيا الذين دخلوا 
عالم االحتراف منذ وقت بعيد 

وباتوا أبطاال للعالم. 
واعتــرف بأن مهمة أزرق 
البولينــغ لــن تكون ســهلة 
لتحقيق الذهب وسط مشاركة 
أبرز أبطال القارة اآلسيوية، 
مؤكدا أن األهم هو االحتكاك 
العالــم والظهــور  بأبطــال 

مبستوى الئق.

فرصة ممتازة 
وعن مشــاركة الالعبات، 
قال العرادة إن البطولة فرصة 
ممتازة لتحقيق االســتفادة 
القصوى، واالحتكاك بأفضل 
الالعبات على مستوى القارة 

اآلسيوية.
وأضاف أن أزرق السيدات 
خــاض مؤخرا معســكرا في 
البحريــن، حــاول من خالله 
اجلهاز الفني وضع اللمسات 
النهائيــة لضمــان مشــاركة 
إيجابيــة والظهور مبا يليق 

بأصحاب األرض.

بــدوره، أكد ســليمان ان 
اجلهراء يسعى إلى تطوير كرة 
اليــد من خالل االهتمام بفئة 
البراعم ألنهم هم األســاس.  
وبني أن املسؤولني على اللعبة 
لــم يقصروا معنــا من خالل 
الدعــم الالمحدود، ونعد مبا 
هو أفضل لتطوير هذه اللعبة 
من  خــالل االحتكاك بالفرق 
األخرى خالل الفترة املقبلة.

انسجاماً مع خطته الطامحة لدعم جيل الشباب

مهارات صغار السن الكروية 
حيث تستقبل األطفال من عمر 
5 سنوات لغاية 15 ربيعا ليتم 
تدريبهم على أيدي رياضيني 
محترفــني في هــذه الرياضة 
األعلى جماهيرية على مستوى 

العالم.
مــن جانبــه، عبــر املدير 
الفني ألكادميية برازوكا علي 
فــالح عــن ســعادته برعاية 
بنك وربة ألنشطة األكادميية 
وعلى حرصهم لدعم الكوادر 
الشــبابية والنهضــة بالكرة 
الكويتيــة وحتفيز الشــباب 
الكويتي على ممارسة رياضة 
كرة القــدم ولتعليــم أبنائنا 
وتأهليهم واحترافهم وصقل 

وتنمية املهارات الكروية.
وأضاف فالح إننا نحرص 

الدوحة - فريد عبدالباقي

كشف احتاد اللجان األوملبية الوطنية )أنوك( عن فئات 
جوائز عام 2019 بنسختها السادسة، في احلفل الذي ستنظمه 
العاصمــة القطرية )الدوحة( اليــوم في قلب قرية »كتارا« 
الثقافية، حيث سيتم تقدمي جوائز »ANOC« ألفضل رياضي 
ورياضية لعــام 2019، فضال عن 4 جوائــز فردية خاصة. 
وستقام جوائز »أنوك« على هامش انعقاد اجلمعية العمومية 
الرابعة والعشرين، بحضور رئيس احتاد اللجان األوملبية 
الوطنية )أنوك( روبني ميتشيل، ورئيس املجلس األوملبي 
اآلســيوي الشــيخ أحمد الفهــد، ورئيس اللجنــة األوملبية 

العاملية التي يتمتع بها.
وكشــف عــن اســتعانة 
بكــوادر  البولينــغ  نــادي 
متخصصــة فــي العديد من 
اللجان للمساهمة في تنظيم 
احلدث اآلسيوي املهم بصورة 
تليق باســم الكويت، مشيرا 
إلى أن البطولة ستشهد نقال 
تلفزيونيــا للعديد من دول 
العالم، ما يستدعي جتهيزات 
تقنية عالية وهو ما يتم العمل 
على إجنازه في الوقت احلالي.
وبــني العــرادة أن صالة 

سليمان.وعقب نهاية املهرجان 
قام نائب مدير اللعبة صالح 
العنــزي واملديــر الفني بدر 
جزاع واملدربان محمد سليمان 
واحمد فؤاد بتوزيع امليداليات 
والهدايا التذكارية على جميع 
الالعبــني الذين شــاركوا في 
هذا املهرجــان، باإلضافة الى 
تكرمي أولياء األمور.  وأشاد 
جزاع بهذا املهرجان، معتبرا 

اجلهراء ينظم املهرجان األول لبراعم »اليد«

العرادة: جتهيزات كويتية مبواصفات عاملية 
أمين املطيري يتسلم قميصاً تذكارياً من علي فالحالستضافة البطولة اآلسيوية للبولينغ

منتخبنا جاهز للمشاركة في البطولة 

مشاركة كبيرة في املهرجان 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

الكرة  صدمــت جماهيــر 
املصريــة، لتأجيــل مبــاراة 
القمة املصريــة رقم 119، بني 
االهلي والزمالك، والتي كان 
مقررا لها مساء السبت املقبل، 
ضمن اجلولة الرابعة ملسابقة 
الدوري املصري، وجاء قرار 
التأجيل من اللجنة اخلماسية 
برئاســة عمــرو اجلنانيني، 
مع الساعات األولى من يوم 
أمــس بعد ايام من الغموض 
والتدريبــات املتواصلــة من 
الفريقني استعدادا للمباراة، بل 
ان صحف االربعاء، صدرت في 
اغلبها تشير الى استعدادات 
الفريقــني للقمــة 119، التــي 
تأجلت الى أجل غير مسمى.
التأجيــل  قــرار  وبعــد 
بســاعات قليلــة، صدر قرار 
آخر مــن اجلباليــة، بتقدمي 
موعد مبــاراة الزمالك، التي 
كان مقررا لها يوم 24 اكتوبر 
ضمن اجلولة اخلامسة، لتقام 
يوم الســبت املقبل مباشرة، 
وفــي نفــس موعــد مبــاراة 
القمــة املؤجلــة، مــع تأجيل 
مباراة املقاولون مع اســوان 
فــي اجلولة الرابعــة، والتي 
كان مقررا لهــا غدا اجلمعة، 
أي ان فريقي االهلي واسوان 
لن يشاركا في اجلولة الرابعة، 
رغم االســتعدادات الســابقة 

طوال فترة توقف الدوري.
الزمالــك  ان  ويذكــر 
سيســتضيف بطل السنغال 

عالية للغاية. وفي ردود أفعال 
موازيــة للقــرار، طالب فرج 
عامر رئيس نادي ســموحة، 
بتأجيل كل مباريات اجلولة 
الرابعة مــن الدوري املمتاز. 
وقال عامر: »من املفترض أن 
تقوم اللجنة اخلماسية التي 
تدير احتــاد الكــرة بتأجيل 
مباريــات األســبوع الرابــع 
بالكامــل، إلتاحــة الفرصــة 
جلميــع الفرق وإقــرار مبدأ 

عدالة املنافسة«. 
والى ذلك، تقــام اليوم 4 
مباريات في اجلولة الرابعة، 
فيســتضيف اف ســي مصر 
ويلتقــي  اجلونــة،  فريــق 
املقاصــة مــع املصــري فــي 
ســتاد الســويس، وسيكون 
االنتاج احلربــي في ضيافة 
انبي، وســموحة في ضيافة 

بيراميدز. واستقبلت باألمس 
مبطــار القاهــرة بعثة فريق 
كرة اليد بنادي الزمالك بعد 
فوزهم التاريخي بحصد لقب 
بطولة أفريقيا لألندية املقامة 
بجمهورية الرأس األخضر بعد 
التغلب على سبورتنغ بنتيجة 
33-31 فــي النهائــي، نظــم 
مشجعو »االبيض« حضورا 
كبيرا خارج املطار الستقبال 
االبطال مع كأس افريقيا، كما 
تواجد عدد من اعضاء مجلس 
ادارة الزمالــك، في مقدمتهم 
نائب رئيس النادي املستشار 

احمد جالل.
البطولــة  هــذه  وتعــد 
األفريقية رقــم 12 في تاريخ 
الســيطرة  الزمالك ليواصل 
األفريقية للمنافســة الثالثة 

على التوالي.

يوم 24 اكتوبر، وهي املباراة 
املعادة بني الفريقني لتحديد 
الفريــق املتأهــل الــى دوري 
املجموعــات لبطولــة دوري 

ابطال افريقيا.
القمــة  وبشــأن مبــاراة 
املؤجلــة، ذكر بيــان االحتاد 
املصري ان االحتاد حاول إنقاذ 
املباراة مــن التأجيل، بطلب 
نقلهــا إلى ملعب برج العرب 
باإلسكندرية وإقامتها بدون 
جمهور، لكن جاء رفض األمن 
ليحســم األمر ويتــم تأجيل 
املواجهة ملوعد سيحدد الحقا.
التــزم مســؤولو األهلي 
الصمت، إزاء القرار رغم حالة 
الغضب املكتومة خاصة من 
السويسري رينيه فايلر، املدير 
الفني للفريق، خاصة أن فريقه 
ميــر بحالة معنويــة وفنية 

تأجيل غير مبرر لقمة األهلي والزمالك الـ 119

استقبال حافل للزمالك بطل أفريقيا في كرة اليد

سالم العرادة 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين في
النادي الكويتي الرياضي للصم

يتقدمون بأجمل التهاني والتبريكات
بالتهنئة بعودة 

صاحب السمو أمير البالد المفدى

الشيخ/ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه اهلل ورعاه

سالمًا معافى بإذن اهلل تعالى إلى أرض الوطن
داعين اهلل سبحانه وتعالى 

أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه

الحمد هلل على السالمة


