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stc تنظم بطولة البادل ملوظفيها

نظمت شركة االتصاالت الكويتية 
stc، بطولــة البــادل ملوظفي الشــركة 
األولــى لهذا العام، وذلك بهدف تعزيز 
بيئة العمل املثالية التي حتفز املوظفني 
على التفاعل فيما بينهم وكذلك حتسني 
أسلوب منط حياتهم وممارسة الرياضة، 
حيث ســاهمت هذه البطولة في جمع 
املوظفني معا في أجواء تنافسية ممتعة، 

حيث شارك في البطولة ٢٤ فريقا من 
موظفي stc من مختلف اإلدارات. وأقيمت 
البطولة على مالعب Padel CT وشهدت 
تنافسا كبيرا بني الفرق املشاركة، وفي 
ختام البطولة مت تكرمي املركزين األول 
والثانــي وتوزيع هدايــا قيمة ودروع 

تكرميية على الفائزين.
وتعليقا على هــذه الفعالية، قالت 

stc مدير إدارة اتصاالت الشــركات في
دانة اجلاسم: «سعدنا برؤية مستوى 
اإلقبــال واحلماس بني املوظفني الذين 
شــاركوا في البطولــة، باإلضافة الى 
الذيــن جــاءوا لتشــجيع  املوظفــني 
زمالئهم». وأضافــت: «تدعم stc بقوة 
األنشطة التي تشجع على تبني أسلوب 
حياة أكثر صحة ونشــاطا. ونحرص 

دائما على تشجيع موظفينا على ممارسة 
األنشطة الرياضية بكل أنواعها كما نوفر 
البيئة التي تدعم احلفاظ على منط حياة 
صحي. ومن خالل رعايتها أو مشاركتها 
في تنظيم األحداث واملبادرات، تسعى 
إلى تعزيــز العمل اجلماعي، باعتباره 
سمة أساسية مرتبطة بزيادة اإلنتاجية 

والكفاءة في مكان العمل».

لقطة جماعية للفرق املشاركة وفريق العالقات العامة في stcأحمد النويبت متوسطا الفائزين بالبطولة

كاظمة يستغني عن أومو  ويبحث عن بديل
عبدالعزيز جاسم 

قــرر اجلهــاز الفني في 
الفريــق األول لكــرة القــدم 
بنادي كاظمة بقيادة الروماني 
إيلي ستان االســتغناء عن 
الوســط  العــب  خدمــات 
النيجيري مايكل أومو، وذلك 
لعدم االقتناع مبستواه، على 
أن يتم التعاقد مع العب بديل 
خالل األيــام القليلة املقبلة 
لكي ينسجم مع بقية الالعبني 
قبل الدخول في االستحقاقات 

املقبلة والتي ســيكون أولها ٢٨ اجلاري في 
الــدور ربــع النهائي من بطولة كأس ســمو 
األمير، حيــث تأهل البرتقالي مباشــرة إلى 

هذا الدور كونه حامل اللقب.
ومن ضمن اســتعدادات 
كاظمة واملدرب ستان الذي 
تعاقدت معه اإلدارة الشــهر 
الفريــق  املاضــي، خــاض 
مباراتني وديتني األولى أمام 
اجلهراء وتغلــب فيها ٣-١، 
والثانيــة أمام خيطان وفاز 
فيهــا ٢-١، على أن يخوض 
مباراتني أخريني قبل الدخول 

في البطوالت الرسمية.
إلــى ذلك، انتظــم العب 
وسط الفريق اإلسباني جاي 
دميبلي فــي التدريبات بشــكل طبيعي بعد 
تعافيــه مــن اإلصابة التي غــادر على إثرها 

للعالج في برشلونة.

النيجيري مايكل أومو

العربي يتغلب على الصليبخات بسداسية
مبارك اخلالدي

تغلــب الفريق االول لكــرة القدم بالنادي 
العربي على ضيفه الصليبخات ٦-٠ في مباراة 
وديــة أقيمت مســاء أول من امــس في إطار 
حتضيرات الفريقني الستكمال منافسات املوسم 
اجلاري والتي يستهلها األخضر مبواجهة فريق 
اليرموك ٢٣ اجلــاري ضمن الدور التمهيدي 

لبطولة كأس سمو األمير.

وســجل لألخضــر كل مــن عبدالرحمــن 
الشــرهان وجمعة عبود «هدفني» وعيســى 
وليد وخالد املرشد وسلمان العوضي. واطمأن 
اجلهــاز الفنــي للفريق على احلالــة البدنية 
والفنية لالعبني في غياب الالعبني الدوليني.

وفي إطــار متصل تترقــب إدارة العربي 
وصول الالعب التونسي بسام الصرارفي الذي 
مت التعاقــد معه مؤخرا بعــد االنتهاء من كل 
اإلجراءات الرسمية اخلاصة بدخوله الى البالد.

«براندز ليغ ٢» تختتم مبارياتها لنسخة ٢٠٢٢

تأهــل فريقــا جريــدة «األنبــاء» 
و«عطورات تواق» إلى املباراة النهائية 
لدوري العالمات التجارية في نسخته 
الثانية، بعدما واصال انتصاراتهما في 
مواجهات الدور ربع النهائي ونصف 
النهائي تواليا، والتي أقيمت مساء أول 
من أمس على مالعب جامعة الشرق 

.(AUM) األوسط األمريكية
وجاء تأهل «األنباء» إلى املباراة 

النهائية بعد جتــاوزه فريق «زين» 
بهدفني دون رد في الدور الربع نهائي، 
ثم بفوز عريض على معهد الكويت 
لألبحــاث العلميــة ٧-١ فــي نصف 
النهائي، ليحجــز مقعده في املباراة 
النهائية للمــرة الثانية تواليا، فيما 
جاء تأهل «عطورات تواق» للنهائي 
بعد فــوزه على «ديليفرو» ٢-٠ في 
ربع النهائي ثم تخطى عقبة «تصميم» 

٣-٢ في نصف النهائي.
وشــهد دوري «برانــدز ليــغ ٢» 
الــذي أقيــم في الفترة مــن ٧ إلى ١٦

اجلاري، ونظمته شركة «هايب ترند»، 
بالتعاون مع جامعة الشرق األوسط 
األمريكيــة (AUM)، ورعايــة الهيئة 
العامة للرياضة وعدد من املؤسسات 
احلكوميــة واألهليــة، مشــاركة ٣٢

فريقا متثل كبريات الشركات احمللية 

والعالمــات التجاريــة العامليــة في 
الكويت.

من جانبه، أبدى املتحدث الرسمي 
لشركة «هايب ترند»، اإلعالمي محمد 
أكبر، سعادته بالنجاح الكبير الذي 
حققــه دوري العالمات التجارية في 
موسمه الثاني، وقال «تضافر اجلهود 
والتعاون االســتراتيجي مع جامعة 
 ،(AUM) الشرق األوســط األمريكية

والتعاون الكبير من قبل جميع الفرق 
املشــاركة، ودعم ورعاية العديد من 
املؤسسات احلكومية واألهلية كانت 
السبب الرئيسي وراء النجاح الذي 
حتقق على مدى عشرة أيام متتالية».

وأشاد أكبر بدور اللجنة املنظمة 
للبطولة برئاسة ســعود العميري، 
وحرصها على بذل كل أسباب النجاح، 
وتوفير جميع ســبل الرعاية للفرق 

املشــاركة مما أظهر «براندز ليغ ٢» 
بأفضل صورة ممكنة.

وأكد أكبر أن شركة «هايب ترند» 
حريصة على استمرار تنظيم دوري 
العالمــات التجارية لكــرة القدم في 
املواســم املقبلــة والبطولة في طور 
التطور الدائم ونسعى ملشاركة عدد 
أكبر للفرق في النســخة الثالثة في 

العام املقبل.

مواجهات بطولة «براندز ليغ ٢» جاءت حماسية ًفريق «األنباء» جنح في الوصول إلى املباراة النهائية محمد أكبر متحدثا

مشاركة واسعة في انتخابات األندية املتخصصة
مبارك اخلالدي

أعلنــت الهيئــة العامــة 
انتخابات  للرياضة نتائــج 
االندية املتخصصــة والتي 
جــرت أول مــن امــس فــي 
أندية الفتاة والصم والهجن. 
وشــهدت عمليــة االقتــراع 
مشــاركة أعضــاء اجلمعية 
العموميــة بنســب مرتفعة 
جتــاوزت ٧٥٪ فــي الفتاة، 
و٩٥٪ فــي الصم، و٦٠٪ في 

الهجن.
وفــاز بعضويــة مجلس 
إدارة نــادي الفتــاة فضيلة 
الشويالن وسامية العجيمي 
وعائشــة بن عوض وسعاد 
الديــكان وجنــوى احملمــد 
وســبيكة بورســلي وعبير 

الزعبــي وناصر  ومســاعد 
القــالف وخالد زمان وخلف 
الشــمري وحســني بوحمد 
ومنصــور احلربــي وهادي 
العجمي والفي العنزي وزهير 

ومشعان العتيبي وعبداهللا 
املطيــري ومســفر العجمي 
الســهلي وهــادي  وراشــد 
العجمــي ونشــمي الفضلي 

وموسى الرشيدي.

التتان وفيصل العازمي، فيما 
فاز بعضويــة مجلس إدارة 
نــادي الهجن ربيح العجمي 
وماجــد املطيــري وحســني 
العجمــي  العجمــي ونــادر 

(زين عالم) ًإحدى الناخبات تدلي بصوتها في نادي الفتاة  انتخابات نادي الهجن شهدت اقباالً جيدا

السلطان وحميدة اليوسفي 
البنــاي وإميــان  وفاطمــة 

سعدون وتسنيم املويجد.
وحــاز عضويــة مجلس 
إدارة نادي الصم أنور احلربي 

الصليبخات ينفي اخلالف مع النائب شعبان
نفت إدارة نادي الصليبخات األخبار املتداولة في وسائل 
التواصــل االجتماعي حــول وجود خالفــات حتولت إلى 
مشاجرة مع النائب شــعيب علي شعبان، مؤكدة أن هذه 
األخبار غير صحيحة وعارية عن الصحة متاما. وأضافت 
إدارة الصليبخات، عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، أن 
هذه األساليب والشائعات املغرضة هدفها إشعال الفتنة بني 
أبناء املنطقة. هذا، وقامت إدارة الصليبخات بتزكية سعد 
عناد رئيسا للنادي في الدورة اجلديدة، ومتت تسمية حمود 
البذالي نائبا للرئيس، وناصر منسي أمينا للسر، وسالم 
الهاجري مساعدا ألمني السر، وعبداللطيف العوضي أمينا 
للصندوق، وحمود ماجد مساعدا ألمني الصندوق، وبعضوية 
ابراهيم دشتي، ومحمد الصليلي، ومذخر الضعيان، وجابر 

النائب شعيب شعبانسناسيري، وفهد الكندري.


