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األهلي يلتقي االتحاد
في الدوري املصري
ال ـق ــاه ــرة  -أ ف ب  -يـلـتـقــي االه ـل ــي م ــع االت ـحــاد
السكندري اليوم في املرحلة الخامسة من الــدوري
املصري لكرة القدم .ويلعب اليوم ايضًا االسيوطي
مع املقاولون العرب ،واملصري مع مصر املقاصة.
في املباراة االولى ،سيخوض االهلي ثاني لقاءاته
املحلية بسبب مشاركته في مسابقة دوري ابطال
افريقيا حيث خسر امام النجم الساحلي التونسي
 2-1في ذهاب نصف النهائي.
وكان االهلي تعادل في اللقاء الوحيد مع طالئع
الـجـيــش  ،1-1وم ـبــاراتــه مــع االت ـحــاد تشكل محطة
مهمة بالنسبة ال ــى مــدربــه حـســام ال ـب ــدري قـبــل ان
يواجه الــرجــاء االثنن في احــدى مبارياته املؤجلة
استعدادا الياب نصف نهائي املسابقة االفريقية في
 22اكتوبر الجاري ايابا على استاد برج العرب في
االسكندرية.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،س ـي ـح ــاول امل ــدي ــر ال ـف ـنــي لــالت ـحــاد
(الـ ـس ــاب ــع ب ـ ـ  6ن ـ ـقـ ــاط) ،ه ــان ــي رمـ ـ ــزي ال ـ ـعـ ــودة ال ــى
االس ـك ـنــدريــة بـنـتـيـجــة اي ـجــاب ـيــة تـبـقــي ال ـفــريــق في
منتصف الجدول وتضمن له االستمرار على رأس
االدارة الفنية.
وف ــي امل ـب ــاراة الـثــانـيــة ،سـتـكــون وصــافــة املـصــري
على املحك عندما يستضيف مصر املقاصة.
وتـبــدو مهمة املـقــاولــون املتصدر ( 10نـقــاط من
اربــع مباريات) سهلة نسبيا في الجولة الخامسة
ف ــي ضـيــافــة االس ـي ــوط ــي س ـب ــورت ال ـصــاعــد حــديـثــا
وصاحب املركز الحادي عشر بأربع نقاط.
ويحتل املـصــري املــركــز الـثــانــي بتسع نـقــاط من
ثالثة انـتـصــارات وخـســارة ،فــي حــن يقبع املقاصة
في مركز ال يحسد عليه برصيد نقطة امام الرجاء
االخير من دون نقاط.
وتكمن صعوبة املباراة بالنسبة الى املصري في
ان املقاصة (لعب ثالث مباريات) يدرك ان الوضع لم
يعد يحتمل اي خسارة جديدة.
وتـخـتـتــم املــرح ـلــة غ ــدا بـلـقــاء يــن فـيـلـعــب االن ـتــاج
الحربي الرابع ( 8نقاط) مع االسماعيلي السادس
( ،)7وانبي (نقطتان) مع طالئع الجيش ( 5نقاط).

ّ
الهويدي يهنئ «الفراعنة»
ت ــوج ــه ن ــائ ــب املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة
ل ـلــريــاضــة ل ـل ـشــؤون االداري ـ ـ ــة وامل ــال ـي ــة الــدك ـتــور
جــاســم ال ـهــويــدي بــالـتـهـنـئــة ال ــى مـنـتـخــب مصر
اتأهله الى مونديال  2018لكرة القدم.
واشاد الهويدي بالنجم محمد صالح صاحب
هـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــوز عـ ـل ــى
الـ ـك ــونـ ـغ ــو ف ـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي أكـ ــد
ان ال ـه ــداف عـمـلــة ن ــادرة
فـ ــي م ـع ـظ ــم امل ـن ـت ـخ ـبــات
والفرق.
وق ـ ـ ــال« :وضـ ـ ــح ن ـبــوغ
صــالح مـبـكــرا ،واستفاد
من االحتراف في أوروبا
حتى وصل الى ليفربول
االنكليزي .شعرت بذكاء
ص ــالح فــي رك ـلــة ال ـجــزاء
ال ـتــي لعبها عـلــى يسار
ال ـحــارس حيث سبق ان
جاسم الهويدي
سـ ـج ــل هـ ــدفـ ــا م ـ ــن رك ـل ــة
ج ــزاء سابقة على يمن ال ـحــارس لكنه فــي املــرة
الثانية غير الزاوية .الكل شاهد حارس الكونغو
يرتمي على الزاوية اليمني ألنه شاهد تسديدات
صالح السابقة».
وأضــاف« :نأمل في استمرار مسيرة الناجحة
للكرة املصرية في املونديال ،خاصة وان املنتخب
يضم أكثر من  20العبا محترفا في اوروبا ،وهذا
ما يسهل املهمة».

بطولة العالم للجمباز
في ضيافة الدوحة
تـسـلــم الـنــائــب الـثــانــي لــرئـيــس الـلـجـنــة األوملـبـيــة
ال ـق ـط ــري ــة ،ال ــدك ـت ــور ث ــان ــي ال ـ ـكـ ــواري ،ع ـلــم االت ـح ــاد
الــدولــي للجمباز في مونتريال الكندية من رئيس
االت ـح ــاد مــوري ـنــاري واتــانــابــي ،اس ـت ـعــدادًا لتنظيم
الدوحة بطولة العالم .2018
وح ــرص ــت الـلـجـنــة األومل ـب ـي ــة ال ـق ـطــريــة بــرئــاســة
الشيخ جوعان آل ثاني على استمرار بطولة تحدي
الـجـمـبــاز الـعــاملـيــة فــي ال ــدوح ــة أط ــول ف ـتــرة ممكنة
نظرا الى ما تحققه من مكاسب ،وأهمها السياحة
الرياضية حيث يأتي نجوم العالم للمشاركة في
ً
الحدث فضال عن الحضور الجماهيري الكبير.

«سنوكر اإلمارات»
ً
بطال للعرب عن جدارة
تـ ــوج مـنـتـخــب االمـ ـ ـ ــارات ل ـل ـس ـنــوكــر ،املـ ـك ــون من
الالعبن محمد الجوكر وعبدالرحمن الشامسي،
بامليدالية الذهبية ملنافسة الـفــرق عقب ف ــوزه ،أول
من أمس ،على املنتخب العراقي بنتيجة -3صفر في
النسخة  12من البطولة العربية ،التي تستضيفها
دبـ ــي ف ــي م ـقــر ن ـ ــادي االت ـ ـحـ ــاد ،وت ـس ـت ـمــر ح ـتــى 14
أكتوبر الجاري.
وك ــان املـنـتـخــب اإلم ــارات ــي ب ــدأ م ـش ــواره فــي دور
املجموعات بالفوز على العراق  ،2-3وعلى سورية
بــالـنـتـيـجــة نـفـسـهــا ،ق ـبــل أن يـعـقـبـهــا بــال ـفــوز على
سـلـطـنــة ع ـم ــان  1-3م ـت ـصــدرًا م ـج ـمــوع ـتــه ،ليلتقي
السعودية في نصف النهائي ويتجاوزها.
وج ــاء املنتخب اإلمــاراتــي «أ» فــي املــركــز الثالث،
مناصفة مع السعودية بعد الخسارة أمــام العراق
 3-1في دور االربعة.
وسيطر نجوم اإلمــارات على منافسات املاسترز
«فوق  40عامًا» ،حيث تأهل أربعة العبن الى نصف
النهائي.
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خسارة السعودية وقطر ...وتعادل روسيا مع إيران وديًا
ع ـ ـ ــواص ـ ـ ــم  -أ ف ب  -خ ـس ــر
املـنـتـخــب ال ـس ـعــودي امـ ــام ضيفه
الغاني بثالثية نظيفة على استاد
مدينة امللك عبدالله الرياضية في
جدة في مباراة دولية وديــة لكرة
القدم.
وس ـجــل االهـ ــداف قــاســم نوهو
( )44وأسـ ـ ــامـ ـ ــة هـ ـ ــوسـ ـ ــاوي (68
خطأ في مرمى فريقه) وطوماس
بارتي (.)89
وه ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة
ل ـ ـ ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــر» م ـ ـ ـنـ ـ ــذ تـ ـعـ ـي ــن

االرج ـن ـت ـي ـن ــي ادغ ـ ـ ـ ــاردو بــاوت ـســا
مــدربــا لــه خلفا للهولندي بيرت
فـ ــان م ــارفـ ـي ــك ،ب ـع ــد االول ـ ـ ــى ام ــام
جامايكا .5-2
وكان املنتخب السعودي تأهل
الـ ــى ن ـه ــائ ـي ــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم فــي
روسيا العام املقبل ،في حن فشل
املنتخب الغاني في حجز بطاقته
بعد ان انتزعت مصر التأهل عن
املجموعة االفريقية الخامسة.
مــن جهته ،سقط منتخب قطر
امام كوراساو  2-1وديًا أيضًا.

ت ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــت ق ـ ـ ـطـ ـ ــر ع ـ ـ ـبـ ـ ــر ح ـس ــن
الـهـيــدوس ( ،)28وردت كــوراســاو
بــواس ـطــة ل ـي ــان ــدرو بــاكــونــا ()36
والسون هوي (.)70
وه ــي املـ ـب ــاراة ال ــودي ــة الـثــانـيــة
للمنتخب القطري الــذي سبق ان
فاز على سنغافورة  1-3الخميس
املاضي ،وذلــك ضمن استعداداته
لـخــوض منافسات كــأس الخليج
ال ـثــال ـثــة وال ـع ـشــريــن ف ــي ال ــدوح ــة
زاملـ ـق ــررة م ــن  22ديـسـمـبــر ال ــى 5
يناير املقبلن.

في املقابل ،فاز منتخب املغرب
على نظيره الكوري الجنوبي .1-3
س ـجــل اس ــام ــة ط ـن ــان ( 7و)11
ورشـ ـ ـي ـ ــد عـ ـلـ ـي ــوي ( )47اه ـ ـ ــداف
امل ـغ ــرب ،وه ـيــونــغ-مــن س ــون (66
م ـ ــن رك ـ ـلـ ــة جـ ـ ـ ـ ــزاء) ه ـ ـ ــدف ك ــوري ــا
الجنوبية.
وكانت كوريا الجنوبية تأهلت
الى مونديال  2018عن قارة آسيا،
بينما يتصدر املـغــرب املجموعة
االفــري ـق ـيــة الـثــالـثــة بــرصـيــد تسع
ن ـق ــاط ب ـف ــارق نـقـطــة واح ـ ــدة ام ــام

مـطــادرتــه املـبــاشــرة على البطاقة
ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــدة س ـ ــاح ـ ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج ق ـبــل
ال ـجــولــة ال ـســادســة االخ ـي ــرة الـتــي
يلتقيان فيها وجـهــا لــوجــه على
ارض االخيرة في  6نوفمبر املقبل.
وتعادلت روسيا مع ضيفتها
اي ـ ـ ـ ـ ـ ــران  1-1ف ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ــازان ض ـم ــن
استعداداتهما لكأس العالم.
وسـجــل ديميتري بــولــوز ()74
ل ــروس ـي ــا ،وسـ ـ ـ ــردار ازم ـ ــون ()57
إليران.
وتـشــارك روسـيــا فــي املونديال

م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــرة مـ ـ ـ ـ ــن دون خ ـ ـ ــوض
الـتـصـفـيــات كــونـهــا املـضـيـفــة ،في
ح ـ ــن ان ايـ ـ ـ ـ ــران ح ـ ـجـ ــزت اح ـ ــدى
بطاقات التأهل االسيوية االربــع
املباشرة الى النهائيات.
وه ــو ال ـت ـعــادل ال ــراب ــع ملنتخب
روس ـ ـيـ ــا فـ ــي  14م ـ ـبـ ــاراة م ـن ــذ ان
تـ ـ ــولـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب سـ ـت ــانـ ـيـ ـس ــالف
ت ـشــرت ـش ـي ـســوف االش ـ ـ ـ ــراف عـلـيــه
ف ــي اغ ـس ـط ــس  ،2016ويـتـضـمــن
سجله الفوز في خمس مباريات
والخسارة في مثلها.

بتنظيم من «مجموعة فوزية السلطان الصحية»

سباق « »RunKuwaitالخيري ...في  11نوفمبر
أعـ ـلـ ـن ــت «مـ ـجـ ـم ــوع ــة ف ــوزي ــة
الـسـلـطــان الـصـحـيــة» ع ــن ع ــودة
الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاق الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــري الـ ـسـ ـن ــوي
املنتظر  RunKuwaitفي نسخته
السابعة هذا العام.
وي ـ ـتـ ــم ت ـن ـظ ـي ــم ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق مــن
قبل «مجموعة فوزية السلطان
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة» (امل ـ ـعـ ــروفـ ــة ســاب ـقــًا
بـ ـم ــؤسـ ـس ــة فـ ـ ــوزيـ ـ ــة ال ـس ـل ـط ــان
ل ـل ـتــأه ـيــل ال ـص ـح ــي) وال ـش ــري ــك
املؤسس ،شركة أجيليتي ،ومن
املقرر ان يقام السبت  11نوفمبر
 2017ع ـ ـلـ ــى ان تـ ـ ـك ـ ــون ن ـق ـطــة
االنطالق في املركز العلمي.
وم ـنــذ ان ـط ــالق املـ ـب ــادرة الـتــي
تهدف الى تقوية ترابط املجتمع
مــن خ ــالل بـيـئــة مــرحــة وصحية
لجمع التبرعات دعمًا لألطفال
مــن ذوي االحـتـيــاجــات الخاصة
وغ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـق ـ ــادري ـ ــن عـ ـل ــى تـحـمــل
تكاليف وكيفية الوصول لطرق
العالج.
منذ الـعــام  ،2010اقميت ست
ن ـس ـخ ــات ن ــاج ـح ــة مـ ــن ال ـس ـبــاق
الذي عمل على مساندة مبادارت
مجتمعية مختلفة.
وابـتـ ً
ـداء من العام  ،2013عمل
سباق  RunKuwaitالخيري على
مساعدة وتعزيز الوعي وحشد
الـ ــدعـ ــم املـ ـ ـ ــادي ل ـل ـم ـســاه ـمــة فــي
ت ـقــديــم س ـبــل ال ــرع ــاي ــة لــألط ـفــال
ذوي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـخ ــاص ــة
حيث يتم تسخير جميع رسوم
ال ـت ـس ـج ـيــل ل ــدع ــم م ــرك ــز تـقـيـيــم
وت ــأه ـي ــل األطـ ـف ــال الـتـخـصـصــي
وغير الربحي التابع لـ «مجموعة
فوزية السلطان الصحية».
وسـ ـ ــاهـ ـ ــم ري ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق فــي
ت ـقــديــم خ ــدم ــات مـجــانـيــة تصل
إلــى  20في املئة من األطفال في
م ــرك ــز تـقـيـيــم وت ــأه ـي ــل األط ـف ــال
غير الربحي باإلضافة إلى دعم
عملية العالج لـ  60في املئة من
األطفال.
ي ـت ـك ــون ف ــري ــق م ــرك ــز تـقـيـيــم
وتــأه ـيــل األط ـف ــال مــن مجموعة
مـ ـ ــن األطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء وامل ـت ـخ ـص ـص ــن
ذوي الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءة وامل ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــارات
الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ،يـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــون خـ ــدمـ ــات
الــرعــايــة وال ـتــأه ـيــل بــامل ـجــان أو
ب ــرس ــوم رم ــزي ــة ل ــألط ـف ــال ذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة وغ ـيــر
ال ـق ــادري ــن ع ـلــى تـحـمــل تكاليف
العالج.
ويـ ـض ــم الـ ـف ــري ــق أخ ـصــائ ـيــي

لقطة من نسخة سابقة للسباق الخيري

عالج طبيعي لألطفال ومعالجي
اض ـط ــراب ــات الـنـطــق وال ـتــواصــل
وم ـعــال ـجــن مـهـنـيــن بــاإلضــافــة
إل ــى مـجـمــوعــة م ــن اسـتـشــاريــي
علم النفس اإلكلينيكي.
وص ـ ـ ـ ـ ــرح امل ـ ـ ــدي ـ ـ ــر الـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــي لـ ـ
«مـ ـجـ ـم ــوع ــة ف ـ ــوزي ـ ــة ال ـس ـل ـط ــان
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة» ،ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة إلـ ـه ــام
الـحـمــدان ،قائلة« :نسعى دائمًا
الى التواصل مع أفــراد املجتمع
كــون ـهــا مـنـظـمـتـنــا غ ـيــر ربـحـيــة،
ولذلك يعود سباق RunKuwait
الخيري لهذه السنة باسم جديد
يـعـكــس وي ـع ــزز هــدف ـنــا لـتــوفـيــر
سـبــل الــرعــايــة املـتـخـصـصــة في
مــركــز تـقـيـيــم وتــأه ـيــل األط ـف ــال.
ويعد هــذا الـهــدف جوهر كــل ما
نقوم به من جهود .كما نعتمد
دومــًا على كسب الدعم املستمر
مـ ـ ــن امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــن فـ ـ ــي الـ ـسـ ـب ــاق
وش ــرك ــائ ـن ــا والـ ــرعـ ــاة م ــن خــالل
م ـس ــاه ـم ــات ـه ــم الـ ـسـ ـخـ ـي ــة ال ـت ــي

ب ــدوره ــا ت ـكــون مــؤهـلــة لتغيير
حياة األطفال».
م ــن نــاحـيـتـهــا ،عـلـقــت رئيسة
مجلس إدارة شــركــة أجيليتي،
ه ـنــادي ال ـصــالــح ،قــائـلــة« :تـقــوم
م ـبــادرة  RunKuwaitليس فقط
بـتـعــزيــز نـمــط ح ـيــاة صـحــي بل
ي ـس ــاع ــد م ـج ـه ــوده ــا اآليـ ـ ــل ال ــى
ج ـم ــع الـ ـتـ ـب ــرع ــات ع ـل ــى إع ـط ــاء
األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة فـ ـ ــرصـ ـ ــة ل ـل ـح ـص ــول
ع ـل ــى الـ ــدعـ ــم وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـتــي
ي ـح ـت ــاج ــون الـ ـيـ ـه ــا .وه ـ ـ ــذه هــي
ال ـس ـنــة ال ـســاب ـعــة لـشــراكـتـنــا مع
سـ ـب ــاق  ،RunKuwaitون ـتــوقــع
املــزيــد مــن املـشــاركــن فــي سباق
العام الجاري».
وي ـش ـم ــل الـ ـسـ ـب ــاق مـســافـتــن
( 5كـلــم و 10ك ـل ــم) ،وق ــد وجـهــت
الــدعــوة الــى أف ــراد العائلة كافة
ل ـل ـم ـشــاركــة وم ـس ــان ــدة الـقـضـيــة
ال ـن ـب ـي ـلــة م ــن خ ـ ــالل ال ــرك ــض أو

املشي .وستكون املشاركة متاحة
امــام الراغبن كافة من أصدقاء
السباق والرياضين ومختلف
املـسـتــويــات الـبــدنـيــة عـلــى أن ان
تتم عملية التسجيل عبر املوقع
الرسمي للسباق runkuwait.org
وذلــك قبل  4نوفمبر كي يجري
تـحــديــد امل ــدة الــزمـنـيــة للسباق.
وتستمر فترة التسجيل املبكر
بـسـعــر مـخـفــض لـلـتــذكــرة وذل ــك
حتى نهاية أكتوبر الجاري.
ويـ ـق ــام ال ـس ـب ــاق هـ ــذه الـسـنــة
ب ـ ــدع ـ ــم ورع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـش ــري ــك
املـ ــؤسـ ــس ش ــرك ــة «أج ـي ـل ـي ـت ــي»،
الـ ــراعـ ــي ال ـبــالت ـي ـنــي «ب ــروم ـن ــاد
م ـ ـ ـ ــول» ،راعـ ـ ـ ــي مـ ــوقـ ــع ال ـس ـب ــاق
«املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــي» ،الـ ـ ــراعـ ـ ــي
الذهبي مكتب « ASARالرويح
وشـ ـ ــركـ ـ ــاه» و»إنـ ـ ـت ـ ــرسـ ـ ـب ـ ــورت»،
ال ــراع ــي ال ـف ـضــي ش ــرك ــة االل ـب ــان
الـكــويـتـيــة الــدن ـمــارك ـيــة ،الــراعــي
ال ـب ــرون ــزي «فـيـتـنــس فـيــرســت»،

والـ ـ ــراعـ ـ ــي الـ ـص ــدي ــق «ايـ ـكـ ـي ــا»،
ومــركــز بــورشــه ال ـكــويــت ،شركة
ب ـه ـبـهــانــي ل ـل ـس ـي ــارات ،وشــركــة
«زي ـ ــن» ل ــالت ـص ــاالت ،بــاإلضــافــة
إل ــى شــركــة  Gotapراعـ ــي بــوابــة
الدفع االلكترونية.
وسـ ـيـ ـق ــام الـ ـسـ ـب ــاق ال ـخ ـي ــري
الـ ـ ــذي ي ـه ــدف الـ ــى ت ـح ـق ـيــق رق ــم
ق ـ ـيـ ــاسـ ــي ج ـ ــدي ـ ــد لـ ـجـ ـه ــة ق ـي ـمــة
التبرعات التي يتم جمعها وهو
ي ـس ـت ـمــر ب ــاس ـت ـق ـب ــال ال ـش ــرك ــات
الــراع ـيــة واملـســاهـمــات الـكــريـمــة،
بــرعــايــة إعــالم ـيــة م ــن جــريــدتــي
األنباء وكويت تايمز ،باإلضافة
إل ـ ـ ــى م ـ ــدون ـ ــة  248amل ــرع ــاي ــة
الـسـبــاق عـبــر وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي.
وي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــن االطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالع ع ـ ـلـ ــى
امل ـع ـل ــوم ــات ال ـخ ــاص ــة بــال ـحــدث
واملشاركة في أي استفسارات أو
أسئلة عبر حساب RunKuwait
على «انستغرام» و»فيسبوك».

مبادرة تهدف إلى تقوية
ترابط املجتمع من خالل
بيئة مرحة وصحية لجمع
التبرعات دعمًا لألطفال
من ذوي االحتياجات
الخاصة وغير القادرين
على تحمل تكاليف العالج

