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متديد مهلة التسجيل في سباق «الوطني» للجري إلى الغد
أعلن بنك الكويت الوطني 
متديد فترة التسجيل في سباق 
اجلري حتى يوم غد اجلمعة، 
كما سيواصل استقبال املسجلني 
في الســباق لتســليمهم أرقام 
وعدة السباق من الساعة الثالثة 
ظهرا وحتى التاسعة مساء، في 
حديقة الشهيد القاعة متعددة 
االســتخدامات فــي املرحلــة 

الثانية.
وانطالقــا مــن حرص بنك 
الكويــت الوطني علــى إتاحة 
املجــال للجميــع للمشــاركة 
في هذا احلــدث الرياضي ذي 
اجلماهيرية الواسعة، سيبقي 
املجال مفتوحا للراغبني من أجل 
االستفادة من الفرصة األخيرة 
nbk.com/nbkrun وزيارة املوقع

للمشاركة بالسباق واالستمتاع 
بأجواء الرياضــة والفرح إلى 
جانــب احلمــاس واملنافســة 
ودخــول الســحوبات علــى 
اجلوائز الكبرى حتت إشراف 
وزارة التجارة والصناعة في 
احلفل اخلتامي املقام في حديقة 

شاطئ الشويخ.
وينطلق السباق على شارع 
اخلليج العربي للمسافتني ١٠

و٥ كم يوم السبت ١٠ ديسمبر، 

بنيد القار، والثانية مسافة ٥
كم وتبدأ مقابل ســوق شــرق 
علــى أن تكون نقطــة النهاية 
للمســافتني في حديقة شاطئ 
.KPC الشويخ بجانب مبنى الـ

أمــا جميــع من ســجل في 
الســباق، فســيكون مؤهــال 
مباشــرة للدخول في ســحب 
احلفــل اخلتامــي الكبير على 
اجلائزة الكبرى للسباق السحب 
على سيارة نيسان كيكس ٢٠٢٣

مقدمة من مجموعة البابطني، 

والصناعــة وذلك إلــى جانب 
مفاجــآت وفعاليــات مســلية 

أخرى.
كما تقدم اخلطوط اجلوية 
الكويتية ١٠ تذاكر سفر تشمل 
وجهــات أوروبيــة وإقليميــة 
متنوعة وجاذبة. كما أن هناك 
الســباق  جهات مشــاركة في 
كبلدية الكويت وإدارة اإلطفاء 
الســياحية  واملشــروعات 
ووزارات: الداخليــة والتجارة 

والصحة.
وســيتم في نهاية السباق 
تتويج ١٢ فائزا لكل من النساء 
والرجال من قبل بنك الكويت 
الوطني، حيث يحصل الفائزون 
باملراكز الثالثة األولى ملسافة ١٠
كم بجوائز نقدية ١٠٠٠ و٧٠٠
و٥٠٠ دينــار علــى التوالــي. 
وجوائز املراكز الثالثة األولى 
ملســافة ٥ كم لكل من النســاء 
والرجال كاآلتي: ٥٠٠ دينار، ٤٠٠

دينار و٣٠٠ دينار على التوالي. 
كما تقدم شركة أوريدو، الشريك 
االستراتيجي للسباق، للفائزين 
من املتسابقني اشتراكات سنوية 
بخطة «شــامل» وساعات آبل 
اإلصدار اجلديد من ساعات آبل 
اجليل الثامن وأبل ووتش الترا.

الشريك االستراتيجي للسباق، 
وفرص اســتثنائية من شركة 
أوريدو، الشريك االستراتيجي 
للســباق حلضــور مباريــات 
باريس ســان جيرمان وكأس 

العالم في فرنسا وقطر.
إلــى أن  جتــدر اإلشــارة 
هذه اجلوائز يقدمها الشــركاء 
االستراتيجيون كجوائز للحفل 
اخلتامي، حيث سيتم السحب 
عليها جلميع املسجلني بالسباق 
حتت إشــراف وزارة التجارة 

ويفتح السباق مجال املشاركة 
مــن عمــر ١٥ عاما ومــا فوق. 
ويلتــزم كل متســابق بارتداء 
الرقــم اخلــاص الذي تســلمه 
عند التســجيل، ويتميز الرقم 
باحتوائه على شــريحة ذكية 
تسمح للجنة املنظمة للسباق 
مبعرفة وقت املسافة املقطوعة 

خالل السباق.
ويبدأ السباق في متام ٨:٠٠
صباحا على مسافتني: األولى 
تبلغ ١٠ كيلومترات من شاطئ 

ستان مدربًا  جديدًا لكاظمة

«طائرة» العربي لتعزيز صدارته أمام برقان

القيصومة السعودي يعسكر في الكويت

أعلنت ادارة نادي كاظمة عن التعاقد مع املدرب 
الروماني إيلي ستان ليكون مدربـــا للفريـق األول 
لكــرة القدم خلفــا للمدرب املقــال الصربي زيلكو 

ماركوف. 
وســبق لســتان (٥٥ ســنة) العمل في املنطقة 
العربية بعدما درب أندية العروبة االماراتي وزاخو 
العراقي والشمال القطري، وكانت آخر محطاته في 

السيب العماني.

يعقوب العوضي

تشهد صالة احتاد الكرة الطائرة اليوم 
مباراتني ضمن منافسات الدوري املمتاز، 
حيث يلتقي في األولى الساحل من دون 
رصيد مع القادسية برصيد ٦ نقاط في 
الـ ٥:١٥، وفي الثانية يواجه العربي بـ ٦
نقاط برقان من دون رصيد في الـ ٧:١٥.

ويتطلع القادسية خلطف نقاط املباراة 
التي ستضعه في صدارة الترتيب العام 

ولو مؤقتا وعلى حساب الغرمي التقليدي 
العربي، فيما ميني الساحل النفس بتحقيق 
نتيجة إيجابية رغم صعوبة املهمة بالنظر 

ملستوى الفريق في اجلوالت السابقة.
أمــا العربي فسيســعى إلــى تعزيز 
صدارتــه واالبتعاد بها خاصة أن برقان 
لم يظهر بالشــكل املطلوب في اجلوالت 
الســابقة وستكون املواجهتان صعبتني 
خاصة في ظل نزيف النقاط الذي يعاني 

منه الساحل وبرقان.

مبارك اخلالدي

وصلت بعثة فريق القيصومة السعودي الى الكويت 
إلقامة معسكر ميتد ملدة ٩ أيام قبل خوض االستحقاقات 
املقبلة في اململكة. ويقود اجلهاز الفني للفريق املدرب 
الوطني ماهر الشمري. وقد لعب الفريق السعودي أولى 
مبارياته في اخلامسة والنصف من مساء امس مع فريق 
خيطان، كما سيلتقي مع فريق اجلهراء على ستاد مبارك 
العيار مســاء اليوم، وسيختتم جتاربه الودية في لقاء 
مع فريق الشباب االحد املقبل. ويحتل فريق القيصومة 
املركز اخلامس في دوري يلو السعودي برصيد ١٨ نقطة 
وال يزال في دائرة املنافســة، ويتصدر ترتيب املسابقة 
فريق االخــدود ٢٤ نقطة، ويليه فريق الفيصلي ب ٢٣

ماهر الشمرينقطة ثم احلزم والعربي ولكل منهما ٢٢ نقطة.

«يد» الساملية للبقاء في املنافسة 
والعربي يلتقي الصليبخات

يعقوب العوضي

تقام اليوم ٣ مباريات ضمن منافسات 
اجلولة الثامنة من الدوري املمتاز لكرة 
اليد، فيلعب في الـ ٤:٣٠ الساملية برصيد 
١٠ نقاط مع الفحيحيل بـ ٧ نقاط، والعربي 
ولــه ٧ نقاط مع الصليبخات برصيد ٤

نقــاط في الـ ٦:١٥، وفــي ثالث مباريات 
اليوم يلعب اليرموك بـ ٤ نقاط مع القرين 
من دون رصيد في الـ ٨:٠٠ وتقام جميع 
املباريات على صالة مجمع الشيخ سعد 

العبداهللا في ضاحية صباح السالم.
ويبحث الساملية بقيادة املدرب املنجي 
البناني عن حصد نقطتني ثمينتني للبقاء 
ضمن دائرة املنافسة على املراكز الثالث 
األولى، ويعتمد على احملترف نور الدين 

ناوا واحلارس احملترف يحيى زموشي 
بحانب علي احلداد، وعلي بولند، وعلي 
البلوشــي، وراكان تقي، ويفتقد جهود 
محمد البلوشــي املصاب. بينما يعتمد 
الفحيحيل بقيادة املدرب الوطني وليد 
ســاملني على صقر الفهد، خالد مناحي، 
عبدالعزيــز جنــم واحملترفــني حمــزة 

كابلوتي وانطونيو رومي.
الــى ذلك وضمن منافســات اجلولة 
الـــ٩ للدرجة األولى تقام مباراتان على 
صالة الشهيد فهد األحمد مبقر احتاد اليد 
فــي الدعية فيلعب في األولى التضامن 
برصيد نقطتني مع خيطان بـ ١٢ نقطة 
في الـ ٥:٤٥، ويواجه في الثانية النصر 
برصيد ٩ نقــاط مع اجلهراء بـ ٣ نقاط 

في الـ٧:٤٥

انطالق بطولة «هيلي» للجمباز ١٦ اجلاري
تستعد أكادميية هيلي للجبماز إلقامة بطولة 
«هيلــي» الدولية األولى في الكويت مبشــاركة 
محلية وخليجية وعربية واسعة ألكثر من ٣٥٠

العبا والعبة من مختلف اجلنسيات من املستوى 
األول حتى املستوى اخلامس وذلك في ١٦ اجلاري. 
وقال املدير اإلداري لألكادميية رباح أحمد إن هذه 
البطولة تعتبر األولى من نوعها في الكويت بعد 
تشكيل االحتاد الكويتي لفريق منتخب الفتيات 
حيث تهدف إلى حتفيز الفتيات على املشــاركة 
في هذه الرياضة الفريدة ودعم مســيرتهن في 
الرياضات التنافســية وتوعيــة النشء بأهمية 
ممارسة الرياضة، كما أوضح انه متت دعوة عدد 
كبير من األكادمييات والنوادي في الكويت ومن 
مختلف دول اخلليج للمشــاركة في املنافسات. 
ولفت إلى أن البطولة ستشــهد حضور البطلة 
األوملبيــة الدولية فــي لعبة اجلمباز اوكســانا 
تشــازوفتينا، باإلضافــة إلى عــدد من الالعبني 
احملليــني لتحفيز الالعبــات والالعبني وتطوير 
أدائهم في هذه اللعبة التي بدأت الكويت تخطو 

فيها خطوات واسعة وجدية.

مبشاركة ٣٥٠ العباً من الكويت واخلليج

رباح أحمد مع إحدى العبات األكادميية

املويل يخضع لعملية رباط صليبي

«سلة» الصليبخات 
يلحق اخلسارة الـ ٦ بالتضامن

العــب  يخضــع 
القادســية ومنتخــب 
القدم  الناشــئني لكرة 
يوســف املويل لعملية 
الرباط  جراحيــة فــي 
الصليبي األحد املقبل في 
أحد مستشفيات مدينة 
مانشستر. ويعد املويل 
املميزين  الالعبــني  من 
الذين يتنبأ له مبستقبل 
كروي طيب بعد ما قدم 
أهلته  مستويات جيدة 
لتمثيل فريقه واملنتخب. 

يذكر أن القادســية ميتلك قاعدة متينة في املراحل السنية 
حققت نتائج جيدة طوال املواســم السابقة الى جانب عدة 

العبني متكنوا من متثيل الفريق األول.

هادي العنزي

تغلب الفريق األول لكرة الســلة بنادي الصليبخات 
على التضامن ٧٩-٦٣ في املواجهة التي جمعتهما مساء 
أمس األول على صالة االحتاد، ضمن منافسات اجلولة الـ 
٦ للدوري العام، ليرفع الفائز رصيده إلى ٩ نقاط، فيما 
حصــل التضامن على نقطة ليصل رصيده إلى ٦ نقاط، 

مسجال خسارته السادسة تواليا بالدوري.
جاءت املباراة بأفضلية نســبية للصليبخات، الذي 
سعى مدربه الوطني فهد برجس إلى اخلروج فائزا بأقل 
مجهود، وهو ما حتصل عليه، وتألق في املباراة محترف 
الصليبخات ستيفن بلير بعد تسجيله ٢٥ نقطة، واستحواذه 

على ٢١ كرة مرتدة «ريباوند».

يوسف املويل

«الديربي الكبير».. الليلة
الساملية لبلوغ نهائي كأس ولي العهد من بوابة الساحل

الشاهني يدعو للتحلي بالروح الرياضية
حث رئيس إدارة احتاد الكرة عبداهللا الشاهني اجلماهير 
الرياضية على حضور مباراتي القادســية مع العربي، 
والساملية مع الساحل اليوم ضمن الدور نصف النهائي 
من بطولة كأس ســمو ولي العهد. وأكد الشاهني في 
تصريح صحافي أن االحتاد سعى لتسخير كل طاقاته 
وإمكاناته لضمان اســتكمال منافسات البطولة الغالية 
بأفضل صورة ممكنة خاصة انها حتمل اسم سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد، الداعم الرئيسي للحركة 

الرياضية، وملا متثلــه البطولة من أهمية خاصة لدى 
اجلماهير الرياضية الكويتية قاطبة. وثمن الشــاهني 
توجيهات وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري بتجهيز ستاد نادي الشباب 

الحتضان مباراة «الديربي» بني القادسية والعربي. 
ووجه الشــاهني رسالة لالعبي الفرق الـ ٤ وكذلك 
اجلماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية وإظهار 
أفضل ما لديهم واالستمتاع بأجواء البطولة الغالية. 7:007:00عبداهللا الشاهني

القادسية كويت سبورتالعربي
4:004:00

الساحل كويت سبورتالساملية

يحيى حميدان 

يضع عشــاق الكرة الكويتية اهتمامهم مبنافسات 
كأس العالم املقامة حاليا في قطر جانبا مســاء اليوم، 
عندما يقام «الديربي الكبير» بني القادســية والعربي 
على ســتاد نادي الشباب في الدور نصف النهائي من 
مسابقة كأس ولي العهد، في حني يريد الساملية تفادي 
مفاجآت الســاحل عندما يلتقيان في املواجهة األخرى 
والتي ستقام على ستاد عبداهللا اخلليفة. وتتركز األنظار 
صوب ملعب الشــباب لقــوة «الديربي» وجماهيريته 
وتاريخه احلافل باإلثــارة واملتعة، ويدخل «األصفر» 
لقاء اليوم وهو يأمل في الثأر من غرميه التقليدي الذي 
تغلب عليه ٣-١ فــي ١١ نوفمبر املاضي ضمن اجلولة 

التاسعة من دوري «زين» املمتاز. 
واســتعاد الفريق القدساوي جهود جناحه األمين 
عيد الرشيدي قبل أيام من لقاء «الديربي» عقب عودته 
من معسكر «األزرق» في االمارات وتعرضه لالنلفونزا. 
وحقق القادسية نتائج جيدة نسبيا عقب التعاقد مع 
املدرب الصربي بوريس بونياك في أواخر سبتمبر املاضي 
عوضا عن املدرب ناصر الشطي، حيث فاز «األصفر» 

في ٣ مباريات وتعادل في مثلها وتلقى هزمية وحيدة 
فقط من الغرمي التاريخي العربي. ومن املتوقع أن يعود 
خالد الرشيدي حلراسة مرمى القادسية اليوم، في حني 
سيحافظ املدرب بونياك على بقية األسماء املعروفة والتي 
أبرزها بدر املطوع وخالد إبراهيم والعاجي ســيدريك 
هنري. ووصل «األصفر» إلى الدور نصف النهائي بعد 
جتاوزه الصليبخات ٣-١ في دور الـ ١٦، وكاظمة ٢-٠

فــي ربع النهائي. وفي اجلهــة املقابلة، يعيش العربي 
فترة مميزة فــي اآلونة األخيرة بعدما تفادى الهزمية 
في آخر ٧ مباريات، حيث فاز في ٥ مناسبات وتعادل 
مرتني، وجــاءت فترة التوقف بوقت مثالي بالنســبة 
ملدرب «األخضر»، البوســني روسمير سفيكو، بعدما 
عاد للتدريبات احملترف الليبي السنوسي الهادي بعد 
غيابه عن لقاء «الديربي» األخير لإلصابة، وســيكون 
متاحا لتعزيز التشــكيلة األساســية التي ســيتقدمها 
احلارس سليمان عبدالغفور وسلطان العنزي وسيف 
احلشــان والنيجيري كينغســلي إيدو، فيما سيفتقد 

العربي جلهود بندر السالمة لإلصابة. 
وبلــغ العربــي «املربع الذهبــي» بعد فــوزه على 
الفحيحيــل ٢-١ في الــدور ربع النهائــي، حيث تأهل 

تلقائيا لهذا الدور لكونه حامل لقب البطولة. 
وفي املباراة األخرى، يسعى الساملية لبلوغ 
املبــاراة النهائيــة، للمــرة األولى منذ موســم 
٢٠١٥/٢٠١٦ حــني حقق اللقب للمرة الثانية في 
تاريخه عقب فوزه على الكويت ١-٠، ولكن مهمته 
لن تكون سهلة أمام منافس يقدم عروضا الفتة 
حتت قيادة املدرب محمد دهيليس. ويضع مدرب 
«السماوي» محمد إبراهيم ثقته كاملعتاد بعناصره 
املعروفة بتواجد أحمد عادي في حراسة املرمى، 
وفهد املجمد وحمد القالف ومبارك الفنيني ومهدي 
دشــتي، ويعتمد كذلك على جهود العاجي جمعة 

سعيد والكولومبي كارلوس ريفاس في خط املقدمة. 
وتأهل الساملية للدور نصف النهائي بعد جتاوزه 
الكويــت ٣-٢ وبرقان ٨-١. وجتاوز الســاحل كال 
من النصــر ٢-١ والتضامن ٢-٠ في طريقه للدور 

نصف النهائي.

الروماني إيلي ستان

اليرموك يواجه القرين ضمن اجلولة الثامنة

«األزرق» يبدأ االستعداد 
لبطولة اخلليج ٢٢ اجلاري 

مبارك اخلالدي

أعلن احتاد كرة القدم أن مدرب املنتخب 
الوطني األول لكرة القدم البرتغالي روي 
بينتو حدد ٢٢ اجلــاري موعدا النطالق 
تدريبات «األزرق» استعدادا لبطولة «خليجي 
٢٥» التي ستقام في مدينة البصرة العراقية 

خالل الفترة من ٦ حتى ١٩ يناير املقبل. 
حيث من املقرر ان يخوض املنتخب مباراة 
ودية امام نظيره العراقي يوم ٣٠ اجلاري 
على ملعب امليناء مبدينة البصرة ضمن 
استعداداته للبطولة التي يلعب خاللها ضمن 
املجموعة الثانيــة مع منتخبات البحرين 

واالمارات وقطر.


