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الكويت يواصل صدارة «اليد»

بنقطة.. «سلة» كاظمة يفلت من فخ اجلهراء

GIG Battle Fitness مهرجان
يقود فعاليات اللياقة في الشرق األوسط

يعقوب العوضي

فــاز فريق كرة اليد بنــادي الكويت على 
اليرموك ٣٦-٢٩ فــي املباراة التي جمعتهما 
مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ 
سعد العبداهللا ضمن منافسات اجلولة ٧ من 
الدوري املمتاز لكرة اليد، ورفع العميد رصيده 
إلى ١٤ نقطة مواصال صدارته للترتيب العام 

فيما جتمد رصيد اليرموك عند ٤ نقاط.
وفي مبــاراة أخرى، فاز القادســية على 
كاظمة ٣٥-٣٣ ورفــع امللكي رصيده إلى ١٤
نقطة مشاركا الكويت صدارة الترتيب العام 
ومتراجعا عنه بفارق األهداف في املركز الثاني 
فيما توقف رصيد كاظمة عند ٣ نقاط. وينتظر 

هادي العنزي

الفريق األول  تغلب 
لكرة السلة بنادي كاظمة 
علــى نظيــره اجلهراء 
بفــارق نقطــة واحــدة 
(١١٣-١١٢)، وذلــك فــي 
التي جمعت  املواجهــة 
الفريقــني مســاء أمس 
األول على صالة االحتاد 
بضاحية صباح السالم، 
ليواصــل «البرتقالي» 
طريقه في الدوري دون 
خســارة، محققا فوزه 
اخلامــس على التوالي، 
رافعــا رصيــده إلى ١٠
نقاط مــن ٥ مواجهات، 
فيمــا خســر اجلهــراء 
الثانية، وليصل  للمرة 
إلــى النقطة الـ ١٠ من ٦

مباريات.
وفي مواجهة ثانية، 
تغلب القرين على العربي 
٦٧-٥٧ نقطــة، ليتقدم 
الفائز خطوة مهمة نحو 
حجز مقعد ضمن الفرق 
الستة األولى في الدور 

التمهيدي للمنافسة على اللقب. جاءت 
مواجهــة كاظمة واجلهــراء متكافئة في 
أغلب فتراتها، وقدم خاللها العبو الفريقني 
مستويات متميزة دفاعا وهجوما، وحسم 
كاظمة الربــع األول ملصلحته بأفضلية 
بسيطة وبفارق ٤ نقاط (٢٩-٢٥)، فيما 
عــاد اجلهراء في الربــع الثاني ليقلص 
الفارق ويحسم الشوط ملصلحته ٢٧-٢٤، 
لينتهي النصف األول من املباراة بفارق 

نقطة واحدة (٥٣-٥٢).

أطلقت مجموعة اخلليج 
للتأمني، إحدى الشــركات 
الرائــدة في تقدمي خدمات 
التأمني في منطقة الشرق 
األوسط وشــمال أفريقيا، 
Circuit + بالتعــاون مــع
GIG Battle مهرجانFitness

Fitness للعام الثالث.
الــذي  أقيــم احلــدث، 
يعتبر أكبر فعاليات اللياقة 
البدنيــة فــي املنطقة، في 
اجلزيــرة اخلضراء يومي 
٢٠٢٢ ديسمبــــــر  و٣   ٢
بحضــور أكثر مــن ٢٥٠٠

رياضي ومشــاهد ومتطوع. وقد شــهد هذا 
اليوم الرياضي الطويل تنافس عدد كبير من 
الرياضيني في مجموعة متنوعة من األلعاب 
الرياضية، مبا في ذلك مسابقة الكروسفيت، 
سباق حواجز ٥ كيلومتر (سباق السارسان)، 
مباريات رفع األثقال، منافسات اجلمباز وسباق 
األطفال ومنطقة األنشطة. وبهذه املناسبة، قال 
املدير التنفيذي في مجموعة اخلليج للتأمني 
خالد مشــاري السنعوسي: يســر مجموعة 
اخلليج للتأمني املشاركة بهذه الفرصة لدعم 
الرياضيني واالرتقاء باملسؤولية االجتماعية 
للشركات (CSR) إلى املستوى التالي من خالل 
مساعدة األجيال القادمة على تأسيس حياة 
أكثر وعيا بالصحة. لقد اكتسبت الرياضات 

كاظمة عودة محترفه الثاني املصاب محمد فراد 
في مباراته املقبلة أمام برقان اجلمعة املقبل.

من جانــب آخر، أســفرت نتائج اجلولة 
الثامنة مــن دوري الدرجــة األولى عن فوز 
الشباب على اجلهراء بصعوبة ٢٧-٢٦ ورفع 
الشباب رصيده إلى ٦ نقاط فيما توقف رصيد 
اجلهــراء عند ٣ نقاط، كما فــاز النصر على 
التضامن ٤٠ -٣٠ ورفع العنابي رصيده الى 
٩ نقاط وتوقف رصيد التضامن عند نقطتني.

إلــى ذلك، نالت احلكمتان معالي العنزي 
ودالل النسيم الشارة الدولية للتحكيم بعد 
اجتيــاز اختبــارات grtip النظرية والعملية 
ومشاركتهما في بطولة آسيا للسيدات واملقامة 

في كوريا اجلنوبية.

ودخــل فريق املــدرب اللبناني أحمد 
الفران برغبة عالية في أخذ زمام املبادرة، 
وقدم «اجلهراوية» أفضل مستوياتهم في 
املواجهة، وســجلوا أعلى نتيجة ممكنة 
بـ٣٥ نقطة، فيما لم يتمكن «البرتقالي» 
من تسجيل سوى ٢٩ نقطة، لينتهي الربع 
الثالــث بأفضلية للجهراء ٨٧-٨٢، وفي 
الربع األخير عاد البرتقالي بقوة ليحسم 
النتيجة ملصلحته، بعد ما تغلب ٣١-٢٥

في الربع األخير من املواجهة.

التنافســية شعبية بني الشــباب والشابات 
في الكويت في الســنوات األخيرة، لذا نأمل 
أن يســاهم هــذا احلدث في دعــم منط حياة 
أكثر نشــاطا بني هذه الشريحة من املجتمع. 
كما نهنئ الرياضيني الفائزين ونثمن نتائج 

جميع الرياضيني املشاركني.
GIG Battle إن النجاح الكبير الذي حققه

Fitness يأتي في إطار سعي املجموعة للتميز 
على صعيد املناسبات واألحداث، وقيامها بدور 
الراعي الرئيسي لهذا احلدث للعام الثالث على 
التوالي دليل جديد على العمل الدؤوب الذي 
تقوم به لدعم مثل هذه املناســبات والتطلع 
لتنظيم ورعاية املزيد من الفعاليات الناجحة 

في املستقبل.

خالد احلاج يوسف يصوب على مرمى كاظمة

عبدالعزيز احلميدي يصوب على سلة اجلهراء ودفاع من حسني اخلباز

جناح كبير لبطولة الغامن لقفز احلواجز
منافســات  شــهدت 
النســخة األولى لبطولة 
الغــامن لقفــز احلواجــز 
التــي أقيمت منافســاتها 
على مضمار مركز الكويت 
للفروسية منافسة قوية 
بــني فرســان مــن جميع 
األندية احمللية، وسجلت 
أرقاما قياسية في احلضور 
اجلماهيــري وفــي عــدد 
املشــاركني في األشــواط 
حيــث وصــل عددهم في 
بعض األشــواط الى أكثر 
مــن ٧٠ فارســا وفارســة 

وخصوصا فــي الفئة املتوســطة وهو أمر 
يبشر مبستقبل مبهر للفروسية، كما شهدت 
األشــواط املتقدمة ذات االرتفاعــات العليا 
للحواجز أيضا مشاركة كبيرة من الفرسان في 
إشارة إلى االنتشار األكبر لهذه الرياضة في 
املجتمع الكويتي رغم التكاليف الباهظة التي 
يتحملها الفرسان وأسرهم من جلب خيول 

عاملية وتوفير معسكرات صيفية طويلة.
ولفت مدير البطولة وعضو اللجنة املنظمة 
العليا الفارس جاسم اخللفان إلى الدعم الكبير 
املقدم من راعي البطولة جاســم عبدالعزيز 

الغــامن، وصاحبة فكرة البطولة الفارســة 
بدرية جاســم الغامن، باإلضافة إلى حضور 
شخصيات مهمة ومنها بدرية يوسف الغامن 

وخولة يوسف الغامن والشيخ 
د.إبراهيم الدعيج وطالل عبدالعزيز الغامن 
إلى مركز الكويت للفروسية لدعم الفرسان، 

األمر الذي أثلج صدور املشاركني.
يذكر أن الفارس عبدالرحمن الفزيع جنح 
في الفوز بلقب النســخة األولــى للبطولة 
بتحقيق املركز األول في شوط اجلائزة الكبرى 

على ارتفاع ١٤٠-١٤٥ سم.

رعاة البطولة بعد ختام الفعاليات

علي عاشور

إقبال جماهيري واسع على منطقة فان بوكس برعاية «بيتك»

تشهد منطقة فان بوكس 
املخصصة لعرض مباريات 
كأس العالــم، برعايــة بيت 
الكويتــي (بيتك)،  التمويل 
إقباال واســعا مــن اجلمهور 
وافــراد العائلــة محبي كرة 

القدم.
ويعتبــر مشــروع فــان 
بوكــس أكبــر منطقة جتمع 
العالــم  لــكأس  جماهيــري 
في الكويــت، ويقع مبنطقة 
البالجات على امتداد شارع 

اخلليج العربي.
اجلماهيــر  وتســتمتع 
والعائــالت مبتابعــة جميع 
مباريــات البطولــة عبــر ٤

شاشــات ضخمة موزعة في 
أنحــاء املــكان وتتوســطها 
شاشــة عمالقة مبساحة ٦٦

متــرا مربعا هــي األكبر من 
نوعها في الكويت لبث جميع 

املباريات.
وتأتي رعاية «بيتك» ضمن 
إطار املسؤولية االجتماعية 
واحلرص على دعم األنشطة 
الشبابية والرياضية، ومواكبة 
املناسبات املختلفة، السيما 
تلك التي تكتسب زخما كبيرا 

كبطولة كأس العالم.
ويوفــر «بيتــك» منطقة 

بحضور مباريات كأس العالم 
بنقل مباشر وحي ضمن اجواء 

حماسية مميزة وفريدة.
وتتماشى رعاية «بيتك» 
الرسمية ملشروع فان بوكس، 
مع استراتيجية االستدامة، 
حيــث مت تصميم املشــروع 
وبنائــه بالكامل مبا في ذلك 
KFH Fan Zone «ركن «بيتك
مــن حاويــات شــحن معاد 

تدويرها.
وترســيخا لدور «بيتك» 
في دعم الطاقات الشــبابية 

يعكس دعم «بيتك» للمبادرين 
ورواد األعمال واملشروعات 
واملتوســطة،  الصغيــرة 
ويجســد دوره الرائــد فــي 
تشــجيع الشــباب الكويتي 
وتعزيز مفهوم ريادة األعمال 

واملبادرات الشبابية.
ولتتكامل جهود «بيتك» 
املجتمعيــة مــع املصرفية، 
يوفر «بيتك» أجهزة الصرف 
اآللي لــرواد املنطقة لتلبية 
احتياجاتهــم املصرفيــة من 
سحب وايداع وكل اخلدمات 
التي توفرها أجهزة الصرف 

اآللي لـ«بيتك».
يذكــر أن «بيتــك» أطلق 
لعمالئه حاملي بطاقات ڤيزا 
حملة «البطاقــة في ملعبك 
مــع VISA» اخلاصــة بكأس 
العالم وفاز فيها ١٦ عميال مع 
مرافق برحلة مميزة حلضور 
مباريات كأس العالم في قطر 
ملدة ٣ أيــام على منت طائرة 
خاصة، وإقامة ملدة ليلتني في 
فندق ٥ جنوم، ومواصالت من 
وإلى مطار الدوحة وامللعب، 
وحضور مباراة كأس العالم 
ربع النهائي أو نصف النهائي 
فــي كابينــة خاصــة للفائز 

واملرافق.

اإلبداعيــة، مت التعــاون مع 
مجموعة رســامني كويتيني 
الفنيــة  أضافــوا أعمالهــم 
وبصماتهــم االبداعيــة على 
ركــن «بيتــك» الــذي تزين 
اجلداريــة  بالرســومات 
واللوحــات الفنيــة بتوقيع 

الشباب الكويتي املبدع.
ويحظــى مشــروع فــان 
بوكس مبشاركة واسعة من 
املشاريع الكويتية التي توفر 
مجموعة متنوعة من املطاعم 
واملقاهي و«الفود ترك»، مبا 

أكبر منطقة جتمع جماهيري لكأس العالم بالكويت

جناح «بيتك»

جانب من احلضور قبيل بدء إحدى املباريات

منطقة فان بوكس استقطبت كثيرا من املشجعني

KFH Fan Zone جماهيــر 
صممها خصوصــا لعمالئه 
الشــباب محبي رياضة كرة 
القــدم، حيث تشــهد تنظيم 
املســابقات  مــن  العديــد 
والفعاليــات للحضــور مع 
فــرص لربح جوائــز قيمة، 
وكذلك فــرص للفوز بالكرة 
الرسمية لبطولة كأس العالم 

.٢٠٢٢
وتعزيــزا للتواصــل مع 
العمالء، سينظم «بيتك» يوما 
خاصا لعمالئه لالســتمتاع 

«العميد» يتقدم في دوري 
«مبارزة الناشئات»

هادي العنزي

اختتمت مســاء أمس األول اجلولــة الثانية لدوري 
املبارزة للناشئات لفئتي حتت ١٥ سنة، وفوق ١٥ سنة، 
وشهدت البطولة منافسة كبيرة، مبشاركة ٧٥ العبة من 
أندية الكويت، والقادسية، والعربي، وأكادمييتي «تووش»، 
و«هاوس اوف فينسينق»، وفي أسلحة الفلوريه، والسابر، 
وااليبيه. وكان لالعبات نادي الكويت نصيب األسد في 
املراكز األولى، فيما متيزت أكادميية «تووش» في سالح 
االيبيه، وتصدر القادســية منافسات سالح السابر. من 
جانبها، أبدت رئيسة اللجنة النسائية في احتاد املبارزة 
لولوة األيوب سعادتها باملشاركة اإليجابية الفاعلة في 
دوري املبارزة، وقالت لـ «األنباء»: «نشكر مجلس إدارة 
االحتاد برئاســة عبداهللا الوعالن على دعمه واهتمامه 
باملبارزة النسائية، وكذلك اللجنة الفنية برئاسة عبدالكرمي 
الشــمالن، ويعد انطالق الدوري بداية حقيقية لتكوين 
قاعدة عريضة من املبارزات في مختلف األسلحة، وتكوين 
منتخب قادر على املنافسة في البطوالت الدولية املقبلة».

لولوة األيوب تتوج إحدى الفائزات

يحيى حميدان

قــاد املــدرب البحريني علي عاشــور تدريبات الفريق األول لكــرة القدم بنادي 
الكويت مســاء امس بصفة رســمية بعدما أسندت اإلدارة املهمة إليه أول من أمس 
عقب االنتهاء من كل األمور، حيث فك عاشور ارتباطه مع فريقه الرفاع قبل اإلعالن 

الرسمي عن الصفقة.
وسيكون عاشور املدرب الثالث هذا املوسم لـ «األبيض» بعد ما متت إقالة الكرواتي 
رادان غاسانني، قبل أن يتم إسناد املهمة بصفة مؤقتة للمدرب محمد عبداهللا الذي 

قاد الكويت لتحقيق لقب السوبر الشهر املاضي على حساب كاظمة ٢-١.
وسيعاون عاشور طاقم جديد بالكامل، يتكون من البحريني علي مجيد كمدرب 
مســاعد، ومواطنه محمد احلســيني (محلل فني)، وأنور محفوظ مدربا للحراس، 

إلى جانب التونسي محمد ياسني مدربا للياقة.

رسميًا.. البحريني عاشور 
مدربًا لـ «األبيض»


