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التسجيل يتواصل في سباق «الوطني للجري»

يواصــل بنك الكويت الوطني اســتقبال 
املســجلني في ســباق اجلري السنوي الذي 
ينظمه البنك للعام الـ ٢٨ على التوالي والذي 
يصادف هذا العام ذكرى التأسيس السبعني 
للوطني، وهي مناسبة تأتي لتؤكد على عمق 
العالقــة التاريخية لبنــك الكويت الوطني 
مــع مجتمعه على مدى ٧٠عاما، حيث كرس 
نفسه ليكون مؤسسة مصرفية تعمل من أجل 
الكويت وتفخر بانتمائهــا الوطني، ليكون 

بجدارة البنك الذي تعرفونه وتثقون به.
وقد كانت فكرة إنشاء سباق رياضي جزءا 
من مسؤولية البنك االجتماعية التي لطاملا 
كان رائدا وسباقا فيها، ألنها مسؤولية البنك 
املجتمعية للعمل من أجل كل ما من شأنه أن 
ميد شبابنا وأهلنا وأطفالنا بالصحة واحلياة.

وينطلق السباق يوم السبت ١٠ ديسمبر 
٢٠٢٢ على شارع اخلليج العربي من مسافتني 
١٠ و٥ كم. وتطلق صافرة البداية عند الساعة 
٨:٠٠ صباحا على مسافتني: األولى تبلغ ١٠

كيلومترات من شــاطئ بنيد القار، والثانية 
مســافة ٥ كم وتبدأ مقابل سوق شرق على 
أن تكون نقطة النهاية للمسافتني في حديقة 

.KPC شاطئ الشويخ بجانب مبنى الـ
ومــازال املجال مفتوحا أمام الراغبني في 
املشــاركة من عمر ١٥ ســنة ومــا فوق على 
املوقــع االلكترونــي nbk.com/nbkrun حتى 
يوم ٥ ديســمبر على أن يبدأ موعد اســتالم 
عدة السباق يوم الثالثاء ٦ ديسمبر ولغاية 
يوم اخلميس ٨ ديسمبر من الساعة ٣ ظهرا 
ولغاية ٩ مســاء في حديقة الشــهيد القاعة 

متعددة االستخدامات باملرحلة الثانية.

ومــع بدء العد العكســي لهــذا املهرجان 
الرياضي األضخم في الكويت، أكدت رئيس 
مجموعة االتصال املؤسسي في بنك الكويت 
الوطني منال فيصل املطر أهمية هذا احلدث 
االجتماعي الذي يواظب بنك الكويت الوطني 
على تنظيمه منذ ثمانية وعشرين عاما بدون 

انقطاع وهو ما يؤكد جناح رسالة البنك.
وأشارت املطر إلى أن السباق يشكل أكبر 
جتمــع عائلــي ترفيهي ذي أهــداف تنموية 
مجتمعيــة تلتقــي مع التوجهــات الوطنية 
اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة ملجاالت 

الصحة والرياضة واالبتكار.
كما نوهت املطر بجهود مختلف الوزارات 
واملؤسسات والهيئات إلجناح هذا املهرجان 
الرياضــي، وفــي مقدمتهــا وزارة الصحة، 
والطوارئ الطبية، وقوة اإلطفاء العام ووزارة 
الداخلية، مشيرة إلى أن الهدف هو مواصلة 
العمل في هذا الســباق للحفــاظ على الثقة 

اجلماهيرية الكبيرة التي تتجدد كل عام.
ولفتت املطر إلى أن السباق يكتسب هذا 
العام قيمة إضافية من حيث نوعية الرسالة 
التي يطرحها حيث سيرفع رسالة «لنجري 
من أجلهم» دعما ألطفال مرضى الســرطان، 
مؤكدة أنه بإمكانه الذهاب بعيدا في أهدافه مثل 
العمل من أجل األفراد األكثر حاجة إلى الدعم، 
ويكافئ السباق ثالثة فائزين باملراكز الثالثة 
األولى (فئتي النساء والرجال) ملسافة ١٠ كم 
بجوائز نقدية ١٠٠٠ و٧٠٠ و٥٠٠ دينار على 
التوالي. وجوائز املراكز الثالثة األولى ملسافة 
٥ كم لكل من النســاء والرجال كاآلتي: ٥٠٠
دينار، ٤٠٠ دينار و٣٠٠ دينار على التوالي.

أضخم مهرجان رياضي في الكويت

جانب من سباق العام املاضيمنال املطر

عثمان توفيقي يتوسط الفريق الفائز في البطولة

KIB ينظم بطولة كرة قدم داخلية للموظفني

في ضوء انطالق بطولة 
كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢، 
نظم بنــك الكويــت الدولي 
الداخليــة  (KIB) بطولتــه 
الســنوية لكرة القدم كجزء 
مــن مبادراتــه التــي تهدف 
إلى إشــراك موظفــي البنك 
ضمــن الفعاليات الرياضية 
والصحيــة املمتعــة، والتي 
تعزز بيئة عمل إيجابية في 
البنك. وفي هذا السياق قال 
عبداهللا اخلميس، من إدارة 
التســويق ووحدة االتصال 

املؤسســي بـ KIB، في تصريح: تســهم هذه 
املبــادرات فــي تعزيــز الشــغف والشــعور 
باالنتمــاء لــدى املوظفني في البنــك، وخلق 
بيئة عمل إيجابية ومبدعة، الســيما أن مثل 
KIB هذه الفعاليــات الرياضية التي ينظمها

تســمح لهــم بالتعبيــر عن 
أنفسهم وممارسة هواياتهم 
املفضلة ومتنحهم الشــعور 
باأللفة وممارسة ما يحبونه 
داخل املؤسسة كعائلة وليس 
فقــط كزمــالء عمــل. ولفت 
اخلميس إلــى اختيار البنك 
لتنظيم بطولته الداخلية لكرة 
القدم هذا العام تزامنا مع شهر 
التوعية بسرطان البروستاتا، 
في مبادرة تعكس مسؤوليته 
االجتماعيــة مــن خالل دعم 
اجلهود املبذولة على مستوى 
العالم للحد من انتشــار املــرض وتداعياته، 
وزيادة التوعية بتفاصيل هذا املرض ومسبباته 
وطرق عالجه، الســيما في حاالت االكتشاف 
املبكر له، بالتعاون مستشــفى عالية الدولي 

ومختبر ميد الطبي.

عبداهللا اخلميس

٣ مباريات في «ممتاز اليد» غدًا
يعقوب العوضي

تتواصل منافسات الدوري املمتاز لكرة 
اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا 
في ضاحية صباح السالم بإقامة ٣ مباريات 
غــدا ضمن اجلولة ٧ مــن البطولة، ففي الـ 
٤:٣٠ يلتقــي الصليبيخــات (٤ نقــاط) مع 
الفحيحيــل (٥ نقاط)، وفي املباراة الثانية 
يلعب الســاملية (٨ نقــاط) مع القرين (بال 
رصيد) في الـ ٦:١٥، وبعدها يواجه العربي 
(٦ نقاط) مع برقان (بالرصيد نفســه) في 

الـ ٨:٠٠.
في اللقاء األول يبحث الصليبيخات بقيادة 
مدربه الوطني حسني حبيب عن فوز يحسن 
ترتيبه العام ويقفز به من املركز الســابع 
إلى الرابع ولــو مؤقتا، وفي املقابل يتطلع 

الفحيحيل خلطف نقطتي اللقاء ليقفز هو 
اآلخر للمركز الرابع خلف الساملية.

أمــا املباراة الثانية فيســعى الســاملية 
لتعويض اخلســارة األخيرة مــن الكويت 
في اجلولة الســابقة بقيــادة مدربه املنجي 
البناني وحتقيق نتيجة إيجابية تضمن له 
مواصلة املنافسة على املراكز الثالث األولى.

في املقابل، يأمل القرين اخلروج بنتيجة 
إيجابيــة وخطف أول فــوز له في البطولة 
بقيادة مدربه عمرو اجليوشي. أما األخضر 
فيدخل مباراته أمام برقان بنية مداواة اجلراح 
بعد اخلسارة من القادسية في اجلولة السابقة 
ويهــدف مدربه الوطنــي د.أحمد فوالذ إلى 
حتقيق الفوز وحصد نقطتي املباراة في حني 
يسعى برقان هو اآلخر إلى الظفر بنقطتي 

املباراة ويقوده املخضرم سعيد حجازي.

«زين» كّرمت الفائزين بالبطولة العربية املفتوحة للبادل
شاركت زين، املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت، 
بتكرمي الفائزين في البطولة 
العربية املفتوحة للبادل، وهي 
البطولة اإلقليمية األولى من 
نوعهــا التي نظمتها شــركة 
«ترايسيت» برعاية رئيسية 
من زين ومبشاركة ٥١٢ العبا 
والعبة من احملترفني والهواة 

من اخلليج والعالم العربي.
وأتت رعايــة «زين» لهذا 
الرياضــي اإلقليمي  احلــدث 
إميانا منها بأهمية دور شركات 
القطاع اخلاص في دعم وتنمية 
قطاعــي الشــباب والرياضة 
بالدولة، حيث تقوم الشركة 
بترجمة هذا املفهوم إلى أرض 
الواقع من خالل رعاية ودعم 
العديد من الفعاليات الرياضية 
التــي تســتضيفها  الكبــرى 
البالد في مختلف الرياضات، 
ومنها هــذه البطولة املميزة 
التي أقيمت للمرة األولى على 

مستوى املنطقة.
وشــاركت «زين» بتكرمي 
الفائزين في البطولة بحضور 

٥١٢ العبــا والعبة من جميع 
دول اخلليــج العربي ومصر 
وتونس واملغرب، ومت تقسيم 
الفرق إلى ٧ مســتويات وهي 
فئة احملترفني (من اجلنسني) 
والهــواة (مــن اجلنســني) 
ومــا دون ســن ١٦ عاما (من 

الرياضيــة ركنــا أصيــال من 
اســتراتيجيتها للمســؤولية 
الشــباب  االجتماعيــة، ففئة 
والرياضــة مبنزلــة الســفير 
الرسمي للشعوب واملجتمعات 
في احملافل واملشاركات الدولية.
وتفخــر «زيــن» أيضــا 
برعايتها وتشجيعها املتواصل 
ملجموعة كبيرة من الرياضيني 
الذيــن ميثلــون  الكويتيــني 
الكويــت فــي احملافل احمللية 
واإلقليمية والعاملية من خالل 
إجنازاتهم التي تفخر الشركة 
البــادل رياضة  بها. وتعتبر 
مــن رياضات املضــرب التي 
القت رواجا كبيرة في اآلونة 
األخيرة في الكويت والعالم، 
وتتميــز بكونهــا مزيجا من 
التنس األرضي واإلسكواش، 
وعادة ما تلعب بشكل زوجي 
في ملعب مغلق يحتوي على 
جدران وميكن لعــب الكرات 
عليهــا، وقد نظمت الشــركة 
بطولتــني ملوظفيهــا مؤخرا 
القــت كل منهمــا إقباال كبيرا 

وتفاعال متميزا.

اجلنسني) وفئة من هم أكبر 
من ٤٥ عاما من الرجال.

وتولــي «زيــن» املجاالت 
الرياضية والشبابية أولوية 
خاصة في سلســلة برامجها 
االجتماعية، فهي تعتبر دعم 
الكفــاءات الوطنية واملجاالت 

«زين» كرمت الفائزين بالبطولة بحضور السفير املصري أسامة شلتوت

سفير جمهورية مصر العربية 
في الكويت أســامة شلتوت، 
والتي انتهــت بفوز املنتخب 
املصري بلقب البطولة، حيث 
اســتمرت علــى مــدار ثالثة 
Padel Time أيام في مالعــب
مبنطقة العارضية مبشاركة 

«برقان» يختتم رعايته لثالث جوالت دوري الفروسية

اختتم بنــك برقان رعايته للجولة 
الثالثــة مــن دوري االحتــاد الكويتي 
للفروســية (KEF) للموســم ٢٠٢٢-

٢٠٢٣، والــذي أقيم فــي مضمار مركز 
الكويت للفروسية. وجاءت هذه الرعاية 
ضمن برنامج البنك الشامل للمسؤولية 
االجتماعية الذي يركز على دعم وتعزيز 

ثقافة الرياضة في الكويت.
وحاز في اليــوم األول من اجلولة 
الثالثة للدوري، الفارس علي اخلرافي 
املركز األول، والفارســان عناز العناز 
وعبــداهللا الروضــان املركزين الثاني 

والثالــث. أما في اليوم الثاني فقد حل 
الفــارس عبداهللا العوضــي في املركز 
األول، تبعــه الفارس فواز الســبيعي 
في املركز الثانــي، والفارس أنطونيو 

موروزو باملركز الثالث.
وفي معــرض حديثها عــن رعاية 
بنك برقان لدوري احتاد الفروســية، 
صرحت خلود رضا الفيلي، رئيس دائرة 
التســويق واالتصاالت للمجموعة في 
بنك برقان بقولها: «بداية أود أن أهنئ 
جميع الفرسان الفائزين في هذه اجلولة، 
الذيــن يواصلون تقــدمي أفضل قدوة 

حتتذى بها أجيالنا الشابة، وبصفتنا في 
برقان إحدى املؤسسات املالية الوطنية 
املرموقــة، نحرص دائمــا على تعزيز 
الثروة الوطنية التي منتلكها في الكويت 
مــن املواهب الرياضيــة، وخاصة في 
رياضة الفروسية، نظرا لكونها إحدى 
أكثر الرياضات ذات اإلرث الثقافي الكبير 

احملبوبة لدى اجلميع».
 وأضافت: «لطاملــا كانت الرياضة 
ركنا أساسيا في التزامنا جتاه مجتمعنا 
من خالل اســتراتيجيتنا للمسؤولية 
املجتمعيــة. ولهــذا الســبب نواصــل 

دعمنا للرياضيني الطموحني واجلهات 
الرياضيــة والهيئات الوطنية املعنية 
بهذا املجال، للمســاهمة في رفع مكانة 
الكويت على الصعيد الرياضي محليا 
وعامليا». اجلدير بالذكر أن رعاية بنك 
برقان لدوري االحتاد الكويتي للفروسية 
انطلقــت منــذ عــام ٢٠٢١، حيث تأتي 
هذه الرعاية والشراكة االستراتيجية 
املســتمرة كجزء من استراتيجية بنك 
برقان الشاملة للمسؤولية املجتمعية، 
والتــي تركز بشــكل كبيــر على دعم 

وتعزيز ثقافة الرياضة في الكويت.

نبيلة العلي وطالل العيار مع الفائزينشمايل احلربي مع الفائزين

«األزرق» يعود من دبي.. 
وبينتو يفتح الباب أمام اختيارات جديدة

مبارك اخلالدي

عــادت الى البالد مســاء أمس بعثة 
منتخبنــا الوطنــي لكرة القــدم قادمة 
مــن مدينة دبي االماراتيــة، بعد انتهاء 
معسكره الذي انطلق ١٣ نوفمبر املاضي 
علــى ملعب الضباط فــي دبي تخللته 
مباراتان وديتان، فــاز في األولى على 
لبنان ٢-٠ ، وفي الثانية على منتخب 
اجلزائر«احملليني» بهدف دون رد.  من 
جانبه اشاد مدرب االزرق البرتغالي روي 
بينتو باملردود االيجابي للمعسكر، مبديا 
رضــاه عن الفائدة الفنية التي حتققت 
في املعســكر، حيث منحتــه املباراتان 
الوديتان الفرصة للوقوف على مستوى 
كل العب، كما ساهمتا في زيادة التجانس 
بني الالعبني خصوصا ان صفوف األزرق 

تضــم عددا من العناصر التي تشــارك 
مع املنتخب للمرة االولى.  وقال بينتو 
عبر بيان رســمي ملوقع احتــاد الكرة، 
إن الفرصــة التزال مواتيــة لكل العب 
ميتلك إمكانات مميزة وقادر على خدمة 
األزرق في االستحقاقات املقبلة، مشيرا 
الى انه ســيتابع منافســات البطوالت 
احمللية ملراقبة الالعبني واختيار افضل 
العناصر واألنسب للقائمة املقبلة. وفي 
شأن متصل، ذكرت وسائل إعالم عراقية 
ان احتاد كرة القدم العراقي تلقى موافقة 
احتاد كــرة القدم الكويتي على خوض 
األزرق مباراة ودية مع املنتخب العراقي 
احتفاال بافتتاح ملعب امليناء بالبصرة 
٣٠ اجلاري، والذي سيحتض منافسات 
بطولة «خليجي ٢٥» املقررة في البصرة 

٦ يناير املقبل.

القادسية يتفوق على كاظمة في «كأس زين»

«سلة» القرين والشباب
يهزمان اليرموك والتضامن في «املمتاز»

مبارك اخلالدي

ابتعد القادسية بصدارة املجموعة األولى 
ببطولة «كأس زين» بعد فوزه مساء أمس 
على كاظمة ٢-١ في املباراة التي جمعتهما 
على ستاد عبداهللا اخلليفة في اطار منافسات 
اجلولة الرابعة. وبهذا الفوز رفع «االصفر» 
رصيده الى ١٢ نقطة وبالعالمة الكاملة وبقي 
«البرتقالي» عند رصيده السابق بـ ٤ نقاط.
تقدم كاظمة بهدف عمر السليم وسجل 

للقادسية أحمد الرياحي وبدر املطوع.

وحلساب املجموعة ذاتها وعلى ستاد 
مبارك العيار، متكن خيطان من الفوز 
على الكويــت ٤-٠ ليرتقي الفائز الى 
النقطــة ٧ وبقي اخلاســر عند رصيده 
الســابق بـــ ٤ نقــاط. ســجل خليطان 
البرازيلي رينان (هدفني) والغاني أونانا 

والبرازيلي وليام.
وعلى ستاد نادي الشباب، تعادل الساملية 
مع اليرموك ١-١، ليرفع رصيده الى ٧ نقاط 
واليرامكة الى النقطة ٥، ســجل للساملية 

كارلوس اندريس ولليرموك فورتيكس.

هادي العنزي 

تغلب القرين على اليرموك ١٠١-٨٨ في 
املواجهة التي جمعتهما مساء أمس األول، 
ضمن منافسات اجلولة اخلامسة للدوري 
العام لكرة السلة، على صالة االحتاد، مبجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا للصاالت، ليرفع 

القريــن رصيده إلى ٥ نقــاط، فيما وصل 
اليرموك إلى النقطة اخلامسة أيضا.

وفي مواجهة ثانية، ضمن ذات املرحلة، 
تغلب الشباب على التضامن ٨٨-٦٨، ليرفع 
الفائــز رصيــده إلى ٦ نقــاط، فيما وصل 
رصيــد التضامن إلى ٥ نقــاط جمعها من 

خمس هزائم متتالية.

مبارك اخلالدي

أجرى جنم النادي العربي واملنتخب الوطني بندر 
السالمة عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي في 
أملانيا أمس األول. وذكر بيان للنادي العربي ان الالعب 
يخضع حاليا لبرنامج عالجي دقيق للعالج من إصابته.

وكان السالمة قد تعرض لإلصابة في مواجهة األخضر 
مع القادسية في ختام القسم األول لبطولة دوري زين 
املمتــاز. ومن املقــرر ان يغيب الالعب عن املالعب ملدة 
ثمانية اشهر ما يعني غيابه التام عن املشاركة فيما تبقى 
من بطوالت للموسم احلالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣. اجلدير بالذكر 
ان اإلصابة حرمت الســالمة من االنضمام الى معسكر 
املنتخب الوطني الذي اختتم امس األول في اإلمارات، 

حيث كان الالعب ضمن قائمة الالعبني.

جراحة ناجحة للسالمة في أملانيا

بندر السالمة يطمئن محبيه بعد العملية

سقوط «األبيض» برباعية أمام خيطان


