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توج العب منتخبنا الوطني 
لالســكواش، الدولــي عبداهللا 
املزين بطــال لبطولة الكويت 
الدوليــة الثانيــة للمحترفني، 
وذلــك بعــد عرض قــوي منه 
اســتمتعت خاللــه اجلماهير 
ومتكن من الفوز على املصنف 
األول بالبطولــة واملصنف ٧٨
علــى العالــم املصري ياســني 
الشــافعي، حيث قــدم املزين 
عصارة خبرته في املباراة ليفوز 
٣-٠ وكان الشوط الثاني مثيرا، 
حيث أنهاه املزين بنتيجة ١٤/ 
١٢ فيما أنهى الشوطني اآلخرين 

بنتيجة واحدة وهي ١١/ ٦.
وعقــب اللقــاء النهائي قام 
رئيس االحتاد وليد الصميعي 

ونائب الرئيس حامد العمران 
وعضــو مجلــس االدارة وليد 
املزيدي ورئيس االحتاد السابق 
حسني مقصيد بتوزيع الدروع 
التقدير  التذكارية وشــهادات 
على املزين والشافعي وحكام 

البطولة. 
وكان قد أشرف على البطولة 
احلكــم الدولي املصري ناصر 

زهران.
وشــكر الصميعــي راعــي 
البطولة الشيخ عبداهللا سالم 
الصباح على دعمه الكبير للعبة 
وتكفلــه باســتضافة البطولة 
الدوليــة للمــرة الثانيــة على 
التوالــي وحضرهــا ٢٤ العبا 

حامد العمران يقدم الدرع التذكارية إلى عبداهللا املزين بحضور وليد الصميعي ووليد املزيدي وحسني مقصيدمصنفني عامليا من ٧ دول.

«فورسيزونز الكويت برج الشايع» يخصص 
قاعة «لوسيل الوجن» ملتابعة املونديال

أعلن فندق فورسيزونز 
الكويــت برج الشــايع عن 
حتويله مطعم «إيلمنتس» 
إلى قاعة مخصصة ملتابعة 
كأس  بطولــة  مباريــات 
العالم، وقد متت تســميتها 
«لوســيل الوجن» نسبة الى 
ستاد لوسيل القطري الذي 
سيستضيف املباراة النهائية 

للبطولة.
وستعرض قاعة «لوسيل 
الوجن» الداخليــة والتراس 
اخلارجي ملطعم «إيلمنتس» 
املعــاد تصميمهمــا، جميع 
املباريات طوال فترة البطولة 
وتوفر قائمة طعام ووجبات 
خفيفــة مميــزة يوميــا من 

الساعة الواحدة ظهرا حتى منتصف الليل.
وتتضمن القاعة واحة صغيرة مع إطاللة 
خالبة على مسبح الفندق في الهواء الطلق 
من جهة، ومن جهة أخرى إطاللة على حديقة 
الشهيد، أكبر حديقة في الكويت. كما يعتبر 
هذا املرفق مثاليا لتجمعات األهل واألصدقاء 
كونه يتســم بطابع الهدوء واالســترخاء إذ 
تعكــس منطقة التــراس اخلارجــي ملطعم 
«إيلمنتس» إطالالت مزدوجة على مساحات 
خضراء منتشــرة على مــد النظر حتى بني 

طــاوالت املرتفعــة األنيقة 
وطاوالت الطعــام واملقاعد 

املريحة.
كما يتوافر بوفيه إفطار 
وقائمــة انتقائيــة للغــداء 
بخيارات متعــددة النكهات 
وتشمل أصنافا على أحدث 
طــراز، وذلــك مــن مطعــم 
الــذي ميتاز  «إيلمنتــس»، 
بتقدميــه املأكوالت العربية 
مــرورا بالهندية واليابانية 
وانتهاء باإليطالية في هذه 
الوجهــة النابضة باحلياة. 
وطوال فترة البطولة، سيتم 
تقدمي وجبات خفيفة ساخنة 
وباردة على طاوالت مرتفعة 
في قاعة «لوسيل الوجن» إلى 
جانب توافر أصناف مختلفة حسب الطلب 
في ركن الطهي احلي داخل املطعم بإشراف 

الشيف التنفيذي تييري بابييه.
ويســتمر مطعم «إيلمنتس»، حتى بعد 
انتهاء البطولة، باســتضافة زواره بحفاوة 
في أجواء استثنائية تناسب مختلف أنواع 
االحتفاالت مبا فيها التجمعات واملناســبات 
العائلية وحفالت الكوكتيل في الهواء الطلق، 
باإلضافة إلى تقدميه بوفيه اإلفطار ووجبات 

الغداء يوميا.

«بيتك» الراعي الرسمي ألكبر منطقة
جتمع جماهيري لكأس العالم في الكويت

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) رعايته 
الرسمية ملشروع «فان بوكس» أكبر منطقة 
جتمع جماهيري لــكأس العالم في الكويت، 
وذلــك مبنطقة البالجات على امتداد شــارع 

اخلليج العربي.
وتشهد منطقة «فان بوكس» إقباال واسعا 
مــن اجلمهــور وافــراد العائلة محبــي كرة 
القدم، وتســتمر الفعاليات بشكل يومي الى 
نهاية كأس العالم، حيث تستمتع اجلماهير 
والعائالت مبتابعة جميع مباريات البطولة 
عبر ٤ شاشات ضخمة موزعة في أنحاء املكان 
وتتوسطها شاشة عمالقة مبساحة ٦٦ مترا 
مربعا هي األكبر من نوعها في الكويت لبث 

جميع املباريات.
وتأتي رعاية «بيتك» ضمن اطار املسؤولية 
االجتماعيــة واحلــرص على دعم األنشــطة 
الشــبابية والرياضية، ومواكبة املناســبات 
املختلفة، الســيما تلك التي تكتســب زخما 

كبيرا كبطولة كأس العالم.
KFH Fan ويوفر «بيتك» منطقة جماهير

Zone صممها خصيصا لعمالئه الشباب محبي 
رياضة كرة القدم، حيث تشهد تنظيم العديد 
من املسابقات والفعاليات للحضور مع فرص 
لربح جوائز قيمة، وكذلك فرص للفوز بالكرة 

الرسمية لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢.
وتعزيزا للتواصل مع العمالء، ســينظم 
«بيتــك» يوما خاصــا لعمالئه لالســتمتاع 
بحضور مباريات كأس العالم بنقل مباشــر 
وحي ضمن اجواء حماسية مميزة وفريدة.

وعلى صعيد متصل، فإن رعاية «بيتك» 
الرسمية ملشــروع فان بوكس، تتماشى مع 
اســتراتيجية «بيتك» في االســتدامة، حيث 
مت تصميم املشــروع وبنائه بالكامل مبا في 
ذلك ركن «بيتك» KFH Fan Zone من حاويات 

شحن معاد تدويرها.
ويواصل «بيتــك» التميز بدعم مبادرات 
االستدامة والبيئة، وحقق العديد من االجنازات 
Keep it green فــي هذا االطار، ضمن حملــة

التي نظم حتت مظلتها العديد من املبادرات 
البيئية املســتدامة، وحصل علــى تقديرات 

وجوائز عاملية في االستدامة.
وترسيخا لدور «بيتك» في دعم الطاقات 
الشبابية االبداعية، مت التعاون مع مجموعة 
رســامني كويتيــني أضافوا أعمالهــم الفنية 
وبصماتهــم االبداعيــة علــى ركــن «بيتك» 
الذي تزين بالرسومات اجلدارية واللوحات 
الفنية بتوقيع الشباب الكويتي املبدع، ومت 
تسليط الضوء على أعمالهم املميزة والتعريف 
مبواهبهم وامكاناتهم عبر حسابات «بيتك» 

على منصات التواصل االجتماعي.
ويحظى مشــروع فان بوكس مبشــاركة 
واســعة من املشــاريع الكويتية التي توفر 
مجموعة متنوعة من املطاعم واملقاهي و«الفود 
ترك»، مبا يعكس دعم «بيتك» للمبادرين ورواد 
األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
ويجســد دوره الرائد في تشــجيع الشباب 
الكويتــي وتعزيــز مفهــوم ريــادة األعمال 

واملبادرات الشبابية.

«يد» الفحيحيل يعّمق جراح برقان
يعقوب العوضي

كــرة  فريــق  متكــن 
اليــد بنــادي الفحيحيل 
مــن الفــوز علــى برقان 
٣٠-٢٧ فــي املباراة التي 
جمعتهما مســاء أول من 
أمس علــى صالة مجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا 
في ضاحية صباح السالم 
ضمن منافسات اجلولة ٥
مــن الدوري املمتاز لكرة 
اليــد، ليرفع رصيده إلى 
٣ نقاط بينما بقي برقان 
على رصيده الســابق بـ 

٤ نقاط.
وفي مباراة أخرى فاز القادسية بصعوبة 
علــى الصليبخــات ٣٩-٣٧ ورفــع امللكي 
رصيــده إلى ١٠ نقاط مضيقا اخلناق على 
املتصــدر الكويــت الذي فــاز ٣٣-١٨ على 
القريــن، وظل الصليبخــات على رصيده 

السابق بـ ٤ نقاط.
إلى ذلك تعرض العب الصليبخات جراح 
العنزي إلصابة في ساقه اثناء مباراة فريقه 
مع القادسية وستبعده اإلصابة عن املالعب 

فترة ال تقل عن أسبوعني على أن يخضع 
ملزيد من الفحوصات.

وضمن منافسات دوري الدرجة األولى 
فاز خيطــان على الشــباب ٣٣-٢٨ ورفع 
رصيــده إلى ١٠ نقاط فــي الصدارة وبقي 
الشباب على رصيده بـ ٤ نقاط. كما حقق 
التضامن فوزه األول في البطولة وجاء على 
حساب اجلهراء ٢٦-٢١ ليكسب أول نقطتني 

فيما جتمد رصيد اجلهراء عند ٣ نقاط.

القادسية ينجو من فخ الصليبخات

تقدم الكويت وكاظمة في دوري «السلة»

هادي العنزي

بال خســارة، واصل فريقا الكويت وكاظمة 
انطالقتهما املميزة في الدوري العام لكرة السلة، 
وذلك بعد تغلب «األبيض» على نظيره التضامن 
١٢٧-٦٠ في املواجهة التي جمعت الفريقني مساء 
أمس األول على صالة االحتاد مبجمع الشــيخ 
ســعد العبداهللا للصاالت، رافعا رصيده إلى ٨

نقاط من ٤ مباريات، فيما وصل رصيد التضامن 
إلى ٤ نقاط من ٤ هزائم متتالية.

وفــي مواجهة أخــرى، حســم «البرتقالي» 

مواجهته مع الصليبخات ملصلحته بفارق مريح 
من النقاط على غير املتوقع، وذلك بفوزه ١١٣-٧٢، 
ليرفع كاظمة رصيده إلى ٦ نقاط من ٣ مواجهات، 

فيما وصل رصيد األحمر ٦ من ٤ مباريات.
جاءت مواجهة الكويت والتضامن من طرف 
واحد في جميع أشواطها األربعة، حيث ضرب 
العبــو األبيــض بقوة في الربــع األول وأنهوه 
بفارق ٢٢ نقطة (٣٤-١٢)، وأكملوا عزفهم املنفرد 
في «الثاني» (٣٨-٩)، ولم يكن الربعان الثالث 
والرابع بأفضل من سابقيهما، حيث تفوق الكويت 

٣٢-١٩ و٢٣-٢٠ تواليا.

جانب من مواجهة الكويت والتضامن في دوري كرة السلة

العربي يهدد باللجوء إلى «كاس»

«الفتاة» والكويت في دوري السيدات غدًا

مبارك اخلالدي

صعــد النــادي العربي من خالفه مــع الهيئة العامة 
للرياضة برفع شكواه الى مجلس االمة، مهددا في بيان 
رســمي باللجوء الى اللجنة االوملبية الدولية ومحكمة 
كاس الدوليــة حلفــظ حقوقــه، وذلك بعد عــدم اعتماد 
الهيئة إشهار التعديالت التي اقرتها اجلمعية العمومية 
بالنادي العربي في اجتماعها املنعقد في الثاني من يوليو 
٢٠٢٢ واملرســلة الى الهيئــة بتاريخ ١٧ من يوليو ٢٠٢٢
بعد استيفاء كافة االجراءات واالشتراطات القانونية.

 وكان مجلــس االدارة قد أحاط وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب بفحوى شكواه، مشيرا الى ان عدم 
جتاوب الهيئة مع طلبات اجلمعية العمومية بالنادي قد 
يعيد شبح اإليقاف الدولي مجددا على الرياضة الكويتية.

هادي العنزي

تنطلق مســاء غد السبت مواجهات اجلولة 
الثالثة لدوري URC لكرة قدم السيدات للصاالت، 
على صالة نادي الكويت، ويجمع اللقاء األول بني 
سيدات نادي فتيات العيون صاحب املركز األخير 

من دون نقاط وسيدات التضامن ثالث الترتيب 
بـ ٣ نقاط في الـ ٤:٠٠ عصرا، ويتبعها في ٦:٠٠

مساء مواجهة جتمع نادي الفتاة متصدر الترتيب 
برصيد ٦ نقاط مع سيدات نادي الكويت الوصيف 
بـ ٣ نقاط بفارق األهداف عن التضامن، في قمة 
ال تخلو من اإلثارة والندية، على ذات الصالة.

«ناشئو الغوص» 
إلى مونديال الزعانف باملجر

التقى رئيس اللجنة األوملبية الكويتية الشيخ 
فهد الناصر مبقر اللجنة األوملبية مع رئيس مجلس 
إدارة النــادي واالحتاد الكويتي للغوص واإلنقاذ 
م.طالل السرحان، حيث قدم الناصر األحمد التهنئة 
إلى السرحان مبناسبة تزكيته رئيسا الحتاد غرب 
آسيا للغوص واعتماد الكويت مقرا لالحتاد، كما 
هنأ النادي واالحتاد الكويتي للغوص واإلنقاذ على 

استضافتهم بطولة العالم للغوص احلر ٢٠٢٣.
بدوره، تقدم السرحان بالشكر إلى رئيس اللجنة 
األوملبية على حفاوة االستقبال ودعمه الالمحدود 
للنادي والالعبني طــوال الفترة املاضية، مضيفا 
أن التشــجيع الكبير الذي جنده من الشــيخ فهد 
ناصر أمر يــدل على حرصه على دعمه للرياضة 
وجميــع األلعاب مــن أجل إظهارها بشــكل يليق 

بسمعة الكويت.
إلى ذلك، تغادر اليوم اجلمعة بعثة وفد منتخبنا 
للناشئني إلى املجر للمشــاركة في بطولة العالم 
لسباحة الزعانف التي تنطلق ٢٦ اجلاري، حيث 

تضم البعثة ١٢ العبا والعبة.

الشيخ فهد الناصر مستقبال م.طالل السرحان

املزين يتوج ببطولة  
«الكويت الدولية لإلسكواش»

مبارك اخلالدي

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم 
مســاء اليوم مع منتخب اجلزائر في 
مبــاراة ودية دولية ضمن معســكر 
األزرق املقــام حاليــا فــي االمــارات 
استعدادا خلوض االستحقاقات املقبلة، 
وتقام املباراة على ملعب نادي الضباط 

وهي الثانيــة للمنتخب الوطني في 
معسكره بعد تغلبه في جتربته االولى 
على منتخب لبنان ٢-٠. ومن املقرر أن 
يختتم األزرق معسكره نهاية الشهر 
اجلــاري، ويــدرس اجلهــازان الفني 
واإلداري إقامة جتمع آخر خالل الشهر 
املقبل قبل السفر الى مدينة البصرة 
للمشــاركة في بطولة «خليجي ٢٥» 

التي ستنطلق ٦ يناير املقبل، ويسعى 
اجلهاز الفني بقيادة البرتغالي روي 
بينتو لتحقيق اكبر قدر من االستفادة 
الفنية من املباراة. وتضم تشــكيلة 
األزرق مزيجــا مــن العبــي اخلبرة 
والشباب في إطار سياسة التجديد التي 
ينتهجها احتاد كرة القدم، ويغيب عن 
املباراة اليوم بداعي اإلصابة بدر جمال 

وعلي خلف الذي تبقى مشاركته رهن 
موافقة اجلهاز الطبي. وكان املنتخب 
قد افتقد قبل معسكره بندر السالمة 
الذي وصل إلى أملانيا للعالج من الرباط 
الصليبي، وأحمد شبيب الذي خضع 
امس األول لعملية بأحد املستشفيات 
احمللية في الكتف ويســتعد للسفر 

للنمسا الستكمال عالجه.

«األزرق» في اختبار قوي أمام اجلزائر اليوم«األزرق» في اختبار قوي أمام اجلزائر اليوم

فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع 
قاعة لوسيل الوجن


