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«Battle of the East» رئيسي لبطولة ٍ stc راع
انضمت شركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، إلــى البطولة 
 «Battle of the East» الرياضية
لهذا العام كراع رئيسي، وذلك 
استكماال للمبادرات املختلفة 
التي شــاركت فيها على مدار 
العــام فــي إطار املســؤولية 
االجتماعية للشركات، والتي 
تركــز علــى دعــم الصحــة 
والتعليم والبيئة والشباب.

وفي بيان لها، ستستضيف 
stc مجموعــة متنوعــة مــن 
األنشطة واملسابقات التي تقام 
على هامش هذا احلدث، والتي 
يشرف عليها مدير العالقات 
التواصل  العامــة ووســائل 
النويبت،  االجتماعي أحمــد 
حيــث ســتقوم باســتضافة 
عدد من الفعاليات في جناح 
stc الواقع في البطولة، والتي 
ســتكون مفتوحة للضيوف 
واملشــاركني على حد ســواء 
للحصول على فرصة للفوز 
بإحــدى جوائــز stc القيمة، 
باإلضافة إلى ذلك، سيشارك 
 ،Saracen في سباق stc موظفو
وهو ســباق حواجز ميتد لـ 
٥ كيلومتــرات مصمــم بدقة 
الختبار القدرة على التحمل 
ودفــع حدود املنافســني إلى 

أقسى مستوياتها.
وتعليقا على هذه الرعاية، 
قالت مدير عام إدارة اتصاالت 

املبتكرة واملشاريع الصغيرة 
واملتوســطة ذات آفاق النمو 
الواعــدة، األمر الــذي دفعها 
.«Battle of the East الختيار
وأضافــت: «ال تتماشــى 
مشاركتنا في هذه املبادرة مع 
أجندة املسؤولية االجتماعية 
للشركات فحسب، بل تتسق 

 stc أيضا مــع اســتراتيجية
الداخلية القائمة على تشجيع 
املوظفني على حتقيق الصحة 
الذهنية واجلسدية مبا يسهم 
فــي حتقيــق اعلــى معدالت 
اإلنتاجية داخل العمل. ونعتقد 
أن هذا عامل حاسم سيساعد 
في تنفيذ مهامهم بشكل أفضل 
وكذلك الشــعور بالرضا عن 
أنفسهم، فضال عن ذلك تعزز 
مثــل هــذه األنشــطة العمل 
اجلماعي والتعاون بني الفرق 
من أجل الوصول إلى أهداف 
معينة - وهي قيم ننفذها في 

بيئة العمل اليومية لدينا».
اجلاســم:  وأوضحــت 
«نهدف من املشاركة في هذه 
األحداث، أيضا إلى أن نكون 
مثاال يحتذى جليل الشباب، 
حيــث ندعمهــم للدخول في 
حتديــات تعــزز قدراتهــم 
العقلية والبدنية، وتدفعهم 
نحو التغلب علــى العقبات 
التي تواجههم فــي طريقهم 

نحو الهدف النهائي».
واختتمــت: «ســتواصل 
stc مشاركاتها في املبادرات 
املماثلة التــي تدعم املجتمع 
الرياضــي احمللــي، واضعة 
نصب أعينها رعاية املبادرات 
التي تتماشــى مع برنامجها 
املستدام في مجال املسؤولية 

االجتماعية للشركات».

اجلاسم والنويبت والبنا في لقطة جماعية

الشركات في stc دانة اجلاسم: 
«يعتبر النشاط البدني والوعي 
اجلسدي من السمات األساسية 
التي تسهم في احملافظة على 
منط حياة متوازن وصحي، 
وهو األمر الذي نوليه اهتماما 
كبيــرا، ومــن جهــة أخــرى 
حترص stc على دعم املبادرات 

مواجهات قوية ألبطالنا في «النخبة العربية للتنس»

تنطلق في العاشرة 
صباح اليوم منافسات 
الــدور التمهيــدي من 
بطولة النخبة العربية 
للتنس علــــى امللعب 
الرئيســي واملالعــب 
الفرعيــة فــي مجمــع 
الشيخ جابر العبداهللا 

الدولي للتنس.
وقــد أجريت قرعة 
العـــرب  «األســاتذة» 
ملباريات الفردي صباح 
أمــس في مقــر احتاد 

التنس، بحضور نائب رئيس االحتاد عبدالصمد العريان، 
وســتقام البطولــة لفئة الفردي من ثــالث مجموعات، 
يطبق فيها نظام كســر التعادل في املجموعات الثالث، 
بينما سيقام الزوجي من مجموعتني يطبق فيهما كسر 
 MATCH TIE) التعادل، وتكــون املجموعة الفاصلة من

BREAK) من ١٠ نقاط.
وأوقعــت قرعة الــدور التمهيــدي العماني عبداهللا 
البراوني في مواجهة السوري ربيع سليم، والصومالي 
زكريــا عويس فــي مواجهة املوريتاني محمد ســعيد، 
والعماني منير الرواحي مع السعودي سليمان املقبالي، 
واللبنانــي حســن إبراهيم مــع الليبي أحمــد موهان، 
والصومالي مهدي أحمد مع األردني سيف عدس، وسينضم 

الفائزون إلى الدور الرئيسي األول.
فيمــا ســيبدأ أبطال الكويت مشــوارهم فــي الدور 
الرئيسي، حيث سيلعب عيسى قبازرد في مواجهة قوية 
مع اجلزائري توفيق الشــاتي، فيما ينتظر عبداحلميد 
محبوب جمعة الفائز من مواجهة الرواحي والقاســم، 
وســيلعب بدر عنتر مع األردني موســى قطب، وطالل 
عنتر مع الليبي محمد املهدي، وعلي الشطي مع املصري 
عمرو محمد. من جانبه، أشاد الالعب الدولي السعودي 
ســليمان القاســم بالتنظيم املميز للبطولة، ونأمل أن 
تشهد البطولة مستويات فنية عالية، مبشاركة أفضل 
الالعبني العرب، مؤكدا جاهزيته للمنافســات وسعيه 

أحد أبطال العرب أثناء التدريبات الصباحية قبل بدء البطولةإلحراز أحد املراكز الثالثة األولى.

رماة الكويت يتصدرون تصنيف االحتاد اآلسيوي
أعلن االحتاد اآلسيوي 
لرياضة الرماية التصنيف 
العام لرماة القارة اآلسيوية 
في رماية األطباق الطائرة 
وأســلحة الرصاص لشهر 
نوفمبر، حيث تصدر الرامي 
الطرقي  األوملبي عبــداهللا 
األول  املركــز  الرشــيدي 
فــي رماية الســكيت، فيما 
تصدر الرامي طالل عبداهللا 
الرشــيدي تصنيف رماية 
التراب وحل زميله الرامي 
عبدالرحمن ناصر الفيحان 

في املركز الثالث.
وجاء التصنيف احلالي 
لرمايــة الســكيت بتصدر 
البطــل األوملبــي عبداهللا 
الطرقي الرشيدي الترتيب 
العــام لتصنيــف رمايــة 
السكيت برصيد ٢٤٧٢ نقطة 

الرامــي الكويتــي منصور 
الرشيدي باملركز السادس.

أما تصنيف رماة التراب 
فقد تصــدر الرامي البطل 
طــالل الطرقي الرشــيدي 
املركــز األول برصيد ١٣٤٤ 
نقطــة متفوقا علي الرامي 
الصيني يو هيشينج الذي 
حل ثانيا بـ ٩٧٩ نقطة، فيما 
الرامــي عبدالرحمن  حــل 
الفيحـان ثالثــــا  ناصــــر 
بـــ ٩٥٩ نقطــة فالقطــري 
محمد الرميحي رابعا ورامي 
الصني تايبيــه يوجن كون 

بي خامسا.
وبهذه املناسبة، قال أمني 
الكويتي  عــام االحتاديــن 
والعربــي للرمايــة عبيــد 
العصيمــي إن احتاد نادي 
الرماية الكويتي الرياضي 

يفخر بأبنائه الرماة الذين 
يحققون اإلجنازات األوملبية 
والعامليــة باســم وطنهــم 
الكويت، متمنيا أن تستمر 
إجنازات الرماية الكويتية.

وأشـــــاد العصيمـــــي 
التــي  الكبيــرة  باجلهــود 
يبذلهــا االحتاد اآلســيوي 
الشــيخ  للرماية برئاســة 
ســلمان احلمود مــن أجل 
االرتقــاء برياضة الرماية، 
حيــث إن تصنيف االحتاد 
الرماية  اآلسيوي لرياضة 
يعتبر من التصنيفات التي 
تعول عليها األجهزة الفنية 
باحتادات الرماية اآلسيوية 
لترتيب األولويات ورسم 
اخلطط املستقبلية واالرتقاء 
الفنــي للرماة  باملســتوي 

والراميات.

عبداهللا الرشيدي أول «السكيت» وطالل الرشيدي في صدارة «التراب»

عبيد العصيمي

تاله الرامي اإلماراتي سيف 
بن فطيس بـــ ٥٧٣ نقطة، 
فيما حل الرامي الكوري لي 
جاجنيون ثالثا والراميان 
القطريــان راشــد العذبــه 
وناصر العطية في املركزين 
الرابع واخلامس، فيما جاء 

بشكتاش يرغب 

في أفشة وشريف
دخل نادي بشكتاش التركي 
في خط املفاوضات لضم ثنائي 
األهلي محمد مجدي أفشــة 
ومحمد شــريف خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية املقبلة، في 
ظل التألق الالفت للثنائي سواء 
مع النادي األهلي أو منتخبنا 

الوطني.
ويجد بشكتاش منافسة 
قوية مــن عدة أندية أوروبية 
وخليجية تطمح هي األخرى الى 
ضم الثنائي املتألق اللذين كان 
لهما دور كبير في انتصارات 
األهلــي األخيــرة وحتقيق 
البطوالت ســواء  العديد من 
على املستوى احمللي أو القاري.

وينتظر بشكتاش الوصول 
لصيغة اتفاق مع إدارة األهلي 
قبل إرسال عرض رسمي لضم 
الثنائي، وان كان االجتاه داخل 
األهلي هــو رفض أي عرض 
يخص أفشــة وشريف على 
األقــل حتى نهاية املوســم، 
الفريق على  في ظل منافسة 
العام وبطولة  الدوري  بطولة 
دوري أبطال أفريفيا فضال عن 
استعداد الفريق للمشاركة في 

كأس العالم لألندية.

«بلينك» شاركت في معرض «كومفست»

شاركت شركة بلينك كراع ماسي وحصري 
للرياضة اإللكترونية في معرض كومفست 
٢٠٢١، وهو معرض للثقافة الشعبية يجمع 
مجتمعا من األشخاص املتحمسني للفن الهزلي 
واحلفالت التنكرية وألعاب الڤيديو واألفالم، 
اذ أقيم املهرجان ملدة ٣ أيام وركز على ثقافة 
البوب  ، مع مشاهير بارزين وفنانني ال حصر 
لهم، وبطوالت ألعاب الكترونية وأنشــطة 

مثيرة جتمع الناس من جميع األعمار.
هــذا، ونظــم فريــق بلينــك لأللعاب 
اإللكترونيــة ٦ بطوالت خــالل املعرض 
أهمهــا (كــول اوف ديوتــي وفيفا ٢٠٢٢ 
وتيكن)، وشــارك في هذه األلعاب اكثر 
مــن ٥٠٠ العــب ومت توزيع جوائز قيمة 

بإجمالي ١٣ ألف دوالر.

وشركة بلينك هي واحدة من أكبر املواقع 
في الشرق األوسط التي توفر كل ما هو جديد 
في عالم التكنولوجيــا وألعاب الكمبيوتر 
وملحقاتها وألعاب الڤيديو وإكسسواراتها 
وغيرهــا مــن املنتجات املميــزة، كما لديها 
سلسلة من منافذ البيع بالتجزئة في كل من 
االڤنيوز مول واجليت مول ومجمع الرحاب 
وشارع ابن خلدون، وهي وكيل حصري ألكثر 
من ١٦ عالمة جتارية حصرية توزعها في كل 
من الســعودية والكويت واإلمارات وعمان 
والبحرين وقطــر، كما حترص على كل ما 
هــو جديد في هذا املجــال لتطرح لعمالئها 
وهواة االلعاب االلكترونية من خالل فريق 
مختص واحترافي  يقدم بطوالت اإللكترونية 
بطريقة مبتكرة عبر منصة «بالي هيرا».

جلان «األلعاب اخلليجية» تواصل استعداداتها

عقــدت اللجنــة العليــا 
لــدورة األلعــاب  املنظمــة 
الرياضية اخلليجية الثالثة 
أول من امس اجتماعها الرابع 
برئاسة وزير اإلعالم والثقافة 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
الشباب عبدالرحمن املطيري 
لإلعداد لهذا امللتقى الرياضي 
اخلليجي املقرر اقامته بالبالد 

من ٩ الى ١٩ يناير املقبل.
الــذي  وأكــد االجتمــاع 
عقــد مبقــر الهيئــة العامة 
للرياضة على جتهيز املالعب 
التي  والصــاالت املختلفــة 
ستحتضن منافسات الدورة 
وحتديد مالعب التدريب لكل 
بالتنســيق مع  املنافســات 
االحتادات واالندية الرياضية، 

الوزير املطيري شــدد على 
ضرورة تكثيــف العمل في 
كل جلان الدورة لتأمني كل 
متطلبات االستضافة إلجناح 

هذه املنافسات اخلليجية.
وعن دور هيئة الشباب 
في تنظيم هذه الدورة، أشار 
الى ان الهيئة وبالتنسيق مع 
ادارة الدفاع املدني ســتوفر 
الشباب لتنظيم  املتطوعني 
املنافسات السيما فيما يتعلق 
بترتيب احلضور اجلماهيري 
وفي مجاالت العالقات العامة 
واالســتقبال وغيرهــا مــن 

األدوار التنظيمية املهمة.
أن  الســبيعي  وذكــر 
الهيئة ستكون مسؤولة عن 
ترتيب مراسم التتويج لكل 

املسابقات وتدريب القائمني 
عليها كما يعمــل مجموعة 
كبيرة من العاملني بالهيئة 
بلجان الدورة املختلفة، معربا 
عن ثقته بظهور املنافسات 
بصورة مبهرة تعكس متيز 
الكــوادر الكويتيــة في هذا 

املجال الرياضي.
يذكر أن منافسات الدورة 
تضم ألعاب كرة القدم واليد 
والطائرة والســلة، إضافة 
الى السباحة وألعاب القوى 
والكراتيه واجلودو واملبارزة 
والرمايــة والتنس األرضي 
والدراجات الهوائية وهوكي 
الطاولــة،  اجلليــد وكــرة 
إضافــة الى رياضة األلعاب 

االلكترونية.

الوزير عبدالرحمن املطيري مترئساً اجتماع اللجنة العليا املنظمة لدورة األلعاب الرياضية اخلليجية الثالثة

إضافة الى مناقشة اإلجراءات 
الصحية التي سيتم تنفيذها 

اثناء منافسات الدورة.
وقال عضو اللجنة نائب 
مديــر عــام الهيئــة العامة 
لقطــاع تنميــة  للشــباب 
الشــباب مشــعل السبيعي 
عقــب االجتمــاع انــه متت 
مناقشــة مواعيد املسابقات 
لكل املسابقات الـ ١٥ وكذلك 
توقيت توزيع امليداليات على 
ألبطال الفائزين، السيما في 
االلعاب الفردية وغيرها من 
األمور الفنية والتنظيمية.

وأوضح ان االجتماع تابع 
أعمال كافة جلــان البطولة 
استعدادا النطالق هذا احلدث 
الرياضي الكبير، مضيفا ان 

جانب من مراسم إجراء القرعة

احلكم عبدالرؤوف عبدالسالم


