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انطالق بطولة الكويت الوطنية األولى لجمال الخيل العربية
تقام برعاية سامية من صاحب السمو األمير

الفه�د: س�مو األمي�ر الداع�م األول للفروس�ية والت�راث الكويت�ي األصي�ل

المرزوق: 80 مش�اركًا ب�� 230 ج�وادًا عربيًا أصي�اًل تدعو للفخر
محمد هالل الخالدي

برعاية سامية من صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد انطلقت بطولة الكويت الوطنية األولى جلمال اخليل 
العربية والتي تستمر في الفترة من 17 إلى 19 فبراير اجلاري 
على مضمار نادي الصيد والفروسية، ومبشاركة كبيرة 
من مالك اخليل العربية األصيلة، وفي هذه املناس����بة قال 
رئيس مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري 
الفهد تشرفنا اليوم بتمثيل صاحب السمو األمير حلضور 
حفل انطالق أول بطولة كويتية جلمال اخليل العربية في 
نادي الصيد والفروسية وهي رعاية كرمية وليست غريبة 
على سموه في دعم ورعاية وتشجيع أبنائه محبي جميع 
الرياضات بال استثناء، وسموه من محبي الفروسية ومن 
مؤسسي نادي الصيد والفروسية، وأضاف الفهد أننا ننتهز 
هذه الفرصة لتهنئة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشعب الكويتي بالعيد 
الوطني وعيد التحرير وأفراح الكويت بشهر فبراير، وأكمل 
ان هذه البطولة متثل بداية حملبي اخليل العربية وسوف 
تستمر بإذن اهلل بدعم وتشجيع من صاحب السمو األمير. 
ووجه الفهد كلمة شكر وتقدير إلى أعضاء اللجنة املنظمة 
في بيت العرب مربط الكويت للخيول العربية وعلى رأسهم 
األخ محمد جاسم املرزوق والشيخة سارة الفهد الصباح 
وجميع األعض����اء على ما بذلوه من جهود كبيرة إلجناح 
هذه البطولة، ووعد الش����يخ ض����اري الفهد محبي اخليل 
العربية مبزيد من املسابقات والبطوالت التي تساهم في 
تطوير االهتمام بهذا التراث الكويتي األصيل. من جانبها 
قالت رئيسة جلنة اخليل العربية في بيت العرب الشيخة 
سارة الفهد الصباح ان هذه البطولة األولى جلمال اخليل 
العربية التي تقام في الكويت حتت مظلة منظمة إيكاهو 
الدولية وبرعاية كرمية من صاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد، وهي رعاية كرمية من س����موه أعطت بال 
ش����ك دفعة كبيرة إلجناح ه����ذه البطولة التي تتزامن مع 
أعياد الكويت الوطنية واحتفاالتها في هذا الشهر اجلميل، 
وأضافت الشيخة سارة أن تنظيم مثل هذه البطوالت ميثل 
أيضا دعما وتش����جيعا ملالك ومحبي اخليول العربية ما 
يساهم في احلفاظ على هذا التراث العربي األصيل فلدينا 
اليوم 230 جوادا عربيا أصيال مش����اركا في هذه البطولة 

وهي جميعها من املالك الكويتيني وس����وف نعمل 
على توسيع نطاق املشاركة مستقبال لتضم 
أشقاءنا في دول مجلس التعاون اخلليجي 
والدول العربية. واختتمت الش����يخة سارة 
تصريحها ل� »األنباء« بتوجيه الشكر والتقدير 
لصاحب السمو األمير على رعايته الكرمية 

للش����يخ ضاري الفهد على دعمه الكبير وملالك 
اخليل على مشاركتهم املتميزة.

من جهته قال رئيس اللجنة العليا املنظمة للبطولة محمد 
جاسم املرزوق ان بطولة الكويت الوطنية جلمال اخليل 

العربية هي البطول����ة األولى التي تقام في الكويت 
حتت إشراف منظمة اإليكاهو وبرعاية سامية وكرمية 
من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وهو 
االجناز األكبر في هذه البطولة، وأضاف أن هناك 80 
مالكا من مالك اخليول العربية يشاركون ب� 230 جوادا 
عربيا أصيال في هذه البطولة، وهو رقم كبير ومشجع 

ويدعو للفخر بنجاح البطولة، وأضاف أن 
البطولة تستمر لثالثة أيام من الساعة 
الثانية إلى الثامنة مساء، وأعلن أن يوم 
اجلمعة سيكون احلفل بحضور وزير 
الداخلية الش����يخ جابر اخلالد حيث 
سيشهد العديد من األنشطة املصاحبة 
لالحتفال، إضافة إلى افتتاح معرض 
الرسم والتصوير اخلاص باخليول 
العربية والذي سيقام في معرض 

اليوم اخلميس  ابتداء من   360
مبشاركة واس����عة من فنانني 
محترف����ني م����ن مختلف دول 
العالم. ووجه املرزوق الشكر 

إلى صاحب السمو األمير على 
رعايته الكرمية لبطولة الكويت 
األولى جلمال اخليل العربية 
وإل����ى ممثل س����مو األمير 

الشيخ ضاري الفهد على 
الكبير واملستمر  دعمه 
لكل ما يتعلق باخليل 

العربية ومالكها.

س�ارة الصباح: البطولة تتزامن مع أعيادنا وتوس�يع المشاركة مس�تقباًل خليجيًا وعربيًا

)سعود سالم(مهرة تستعرض جمالها أمام جلنة احلكام واجلمهور 

أعضاء جلنة التحكيم وتقييم إلحدى اخليول األصيلة املشاركة بالبطولة

رشاقة احلركة من مميزات اخليول العربية األصيلة

مداعبة من الشيخ ضاري الفهد إلحدى اخليول العربية األصيلة الشيخة سارة الفهد الصباح وجودث فوربس الشيخ ضاري الفهد والزميل محمد اخلالدي

الشيخ ضاري الفهد يسلم أحد الفائزين جائزته

الشيخ ضاري الفهد مع عضوي اللجنة املنظمة الشيخة سارة الفهد الصباح ومحمد جاسم املرزوق

من أجواء الحفل
 حرص الشيخ ضاري الفهد على التواجد مع مالك اخليل العربية وتشجيعهم لالستمرار 

في تربية اخليل العربية األصيلة كونها جزءا من تراث الكويت األصيل.
 متيزت رئيسة جلنة اخليل العربية الشيخة سارة الفهد الصباح بحضورها ومتابعتها 
للبطولة وتش��جيعها ملالك اخليل العربية ومحبيها م��ن اجلمهور، كما متيز رئيس 
اللجنة املنظمة محمد جاس��م املرزوق بنش��اطه امللحوظ ف��ي توفير كل متطلبات 

إجناح البطولة فلهم جميعا كل الشكر والتقدير.
 حضرت جودث فوربس من الواليات املتحدة األميركية انطالق بطولة 
الكويت األولى جلمال اخليل العربية وهي تعد من أكبر مالك اخليل العربية 
وس����اهمت في تأسيس العديد من نوادي الصيد والفروسية في منطقة 

اخلليج ومنها الكويت، وأشادت بالبطولة واخليول املشاركة.
 أهم ما مييز اجلياد العربية هو الهوية العربية التي يحرص مالكها على 
توثيقه��ا، إضافة إلى الرأس والرقبة واألرجل وخط الظهر وحركة اجلواد، 

وهي املعايير التي يقيم على أساسها جلنة التحكيم.


