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البابطني: مهرجان الكويت جلمال اخليل حقق جناحاً كبيراً

منافسات كأس األمم للخيل املصرية تنطلق صباح اليوم
باستمرار املهرجان في حتقيق 
النجاح ف����ي كل عام يقام فيه 
قائال: لقد بلغ العدد االجمالي 
للخيل املشاركة 419 جوادا منها 
238 جوادا مشاركا في البطولة 
الدولية اخلامسة و181 جوادا 
مشاركا في بطولة كأس األمم 

للخيل املصرية.
وقال: املهرجان يحظى بسمعة 
متميزة ما بني املشاركني ونتطلع 
إلى تطويره بصفة س����نوية 
وذلك لتحقيق الهدف املنشود 
وه����و بلوغ العاملي����ة وجعله 
من ضمن نخب����ة املهرجانات 
العاملي����ة، وهو ما تعمل عليه 
رئيسة اللجنة املنظمة العليا 
للمهرجان الشيخة سارة الفهد 
الصباح والتي ال تألو جهدا في 
سبيل إجناحه وحتقيق إجناز 
إلى سجالت إجنازات  يضاف 

الكويت.

مسابقاته وحتفيز الشباب على 
تربية اخليول العربية واملصرية 
والدماء املفتوحة باعتبارها من 
ضمن الهوايات الراقية واملهمة 
والتي تعتبر من ضمن التراث 

العربي واإلسالمي األصيل.
ومتنى البابطني أن يستمر 
التطوير ف����ي املهرجان خالل 
املواسم املقبلة إلى أن يتمكن من 
استقطاب أسماء عاملية، خاصة 
أن هذا املوس����م ه����و األفضل 
واألقوى منذ انطالقة املهرجان 
في مراحله الس����ابقة ونتوقع 
أن يستمر التطوير والنهوض 
مبستوى املهرجان ليكون من 
ضمن نخبة املهرجانات العاملية 
ويستقطب مشاركني جدد من 

مختلف أنحاء العالم.
م����ن جهته، أع����رب عضو 
اللجن����ة اإلداري����ة للمهرجان 
عبداهلل احلداد عن س����عادته 

اخليول ف����ي العام 2012 وهذا 
العام الثالث الذي نشارك فيه 
باملهرجان، وسبق أن حصدنا 
إحدى بطوالت املوسم املاضي 
ملهرجان الكويت الدولي جلمال 
اخليول العربية وهو ما حفزنا 
لالستمرار في املشاركة ونتوقع 
أن نحظى بإجناز جديد في هذا 

املوسم.
وأضاف: قمنا بإحضار فحل 
سبق له أن فاز في بطولة العالم 
عام 2006 على اخليل املصرية 
والدماء املفتوحة وكذلك حصان 
مش����ارك في الفئ����ة املصرية، 
إضافة إلى أننا مشاركني بعدد 
من املهرات التي حصلت بعضها 

على بطوالت محلية.
ولفت البابطني إلى أنه يعتبر 
من ضمن مربي اخليل الشباب 
الذين قرروا أن يكون لهم بصمة 
في املهرجان ويش����اركون في 

س����نتني 5.50 مساء والفئة 6 
األمهر بعمر 3 سنوات الساعة 

6.20 مساء.
وباستطالع آراء املشاركني 
ف����ي املهرج����ان، أب����دى أحمد 
البابطني صاحب مربط البابطني 
للخيل تفاؤله مبش����اركته في 
املهرجان قائال: بدأنا في تربية 

بعمر 3 س����نوات الساعة 2.15 
ظهرا، والفئة B3 املهرات بعمر 
3 سنوات الساعة 2.50 ظهرا، 
والفئة A4 األمهر بعمر س����نة 
 B4 الساعة 3.30 عصرا، والفئة
األمهر بعمر سنة الساعة 4.20 
عصرا والفئة A5 األمهر بعمر 
س����نتني 5.10 والفئة B5 بعمر 

واحدة الساعة 9 صباحا، الفئة 
B1 املهرات بعمر س����نة واحدة 
 C1 الس����اعة 10 صباحا، الفئة
املهرات بعمر س����نة واحدة 11 
صباحا، والفئة A2 املهرات بعمر 
سنتني الساعة 1 ظهرا، والفئة 
B2 املهرات بعمر سنتني الساعة 
1.40 ظهرا، والفئة A3 املهرات 

أحمد السالمي

الكويت  واصل مهرج����ان 
الدولي جلمال اخليول العربية 
في الكويت لعام 2016، والذي 
ينظمه »بي����ت العرب« والذي 
يس����تمر حت����ى األح����د حتت 
رعاية صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد، وذلك 
وسط حضور جماهيري ممتاز 
من محبي اخليل والفروسية 
وبالتزامن مع احتفاالت البالد 
باألعي����اد الوطني����ة وبرعاية 
»األنب����اء« انش����طته اليومية 
وسط حضور جماهيري كبير 
ومتابعة واس����عة من وسائل 

اإلعالم احمللية واألجنبية.
وتنطلق اليوم منافس����ات 
كأس األمم للخيل املصرية بعدد 
12 مسابقة للمهرات واألمهر وهي 
الفئة A1 املهرات بعمر س����نة 

أحمد الغيث صاحب مربط الفريد وأحمد البابطني صاحب مربط البابطنيتتويج األبطال بعد املنافسات مباشرة

قوة احملركة على 250 حصان 
ستوك.   

الدعوة  وج���دد دش���تي 
للمواطن���ني واملقيم���ني من 
محبي سباقات قوارب النزهة 
والبروكالس لالش���تراك في 
النادي  الذي ينظمه  السباق 
الوطنية  في إطار احتفاالته 
مبناس���بة العي���د الوطن���ي 
وذكرى يوم التحرير، مشيرا 
الى أن الهيئة العامة للرياضة 
خصصت مش���كورة جوائز 
مالية للفائزين في الس���باق 
بقيم���ة عش���رة آالف و800 
دينار، وان باب االشتراك مازال 
مفتوحا حتى يوم 9 اجلاري 
وبإمكان الراغبني في املشاركة 
التعرف على لوائح وشروط 
السباق عن طريق موقع النادي 

البحري على اإلنترنت.
وأشاد دش���تي بالتعاون 
الكبي���ر الذي قدمته ش���ركة 
املشروعات السياحية ممثلة 

»البحري« يشمل قوارب النزهة في سباق »البروكالس«

»الطاولة« يستأنف مسابقاته في السن العام

االحتاد اكتسح الرائد.. والنصر يكرر سقوطه

تستأنف مساء اليوم املرحلة الثانية ملسابقة 
الدوري العام الحتاد الطاولة للفرق )الس���ن 
العام(، ففي املجموعة األولى يلعب بطل املوسم 
املاضي نادي الساحل أولى مبارياته أمام نادي 
برقان والقادس���ية يقابل كاظمة، فيما يلعب 
الش���باب مع اليرموك، أما املجموعة الثانية 
فيواجه الفحيحي���ل نظيره اجلهراء والقرين 

مع الساملية والكويت مع التضامن.
وقد كانت نتائج املرحلة األولى ملسابقة السن 
العام كالتالي: )املجموعة األولى( فوز كاظمة 
على برقان 3-0 والش���باب على الصليبخات 

3-0 واليرموك على القادسية 0-3.
 )املجموعة الثانية( فوز الفحيحيل على 
القرين 3-0 والكويت على اجلهراء 3-1والتضامن 

على الساملية 0-3.
وكانت نتائج املرحلة األولى حتت 12 سنة 

كالتال���ي )املجموعة األولى( ف���وز التضامن 
على برقان 3-0 واليرموك على النصر 0-3 
والساملية على القرين 3-1. )املجموعة الثانية( 
فوز الش���باب على خيطان 3-0 والقادس���ية 
على الساحل 3-0 والفحيحيل على اجلهراء 

.0-3
أما نتائج املرحلة الثانية حتت 15 س���نة 
فجاءت كالتالي )املجموعة األولى( فوز التضامن 
على النصر 3-0 والكويت على اليرموك 0-3 
والقادسية على اجلهراء 3-0. )املجموعة الثانية( 
فوز الفحيحيل على القرين 3-0 والساحل على 
خيطان 3-2 والش���باب على كاظمة 3-0. أما 
نتائ���ج املرحلة األولى حتت 18 س���نة والتي 
تشارك فيها 6 أندية فقط كانت كالتالي: فوز 
التضامن على خيطان 3-0 والفحيحيل على 

الساحل 3-1واليرموك على الكويت 1-3.

الرياض - خالد المصيبيح 

استمر االحتاد في مواصلة عروضه اجليدة 
وحق���ق الفوز الرابع عل���ى التوالي منذ قدوم 
مدربه العائد الروماني بيتوركا، وذهب الرائد 
ضحية جديدة للتألق االحتادي، ومؤخرا تلقى 
مرماه س���تة أهداف مقابل هدفني تناوب على 
الغامدي واالسترالي  تس���جيلها عبدالرحمن 
س���ان مارتن والبرازيلي ريفاس وفهد املولد 
والغاني مونتاري ومختار فالته فيما س���جل 
للرائ���د البرازيلي ماركوس أحدهما من ضربة 
جزاء، وأهدر صالح الشهري ضربة جزاء للرائد 

وبات لالحتاد 32 نقطة وثالثا، فيما الرائد 
استمر في موقعه الثاني عشر.

وفي الرياض أعاد النصر سقوطه في التعادالت 
والتي كان آخرها امام القادسيه بنتيجة سلبية 
وأهدر العبوه جميع الفرص التي أتيحت لهم 
امام مرمى القادس���ية، وحاول مدربه االيطالي 

كاناڤارو تعديل وضع فريقه الهجومي من دون 
جدوى فيما جنح القادسية في كسب نقطة ظل 
معها كما هو في الترتيب احلادي عشر والنصر 

صعد الى اخلامس مؤقتا.
وتختتم اجلولة اليوم بثالثة لقاءات، فيبحث 
الش���باب عن االنفراد باملركز اخلامس عندما 
يواجه هجر االخير في الرياض، وأيضا يسعى 

التعاون الى البقاء وحيدا في 
املركز الرابع عندما يس���تضيف الفيصلي 
الثامن ف���ي فرصة متاحة ل���ه وأخيرا يلتقي 
الوحدة وجنران من اجل حتس���ني الوضع في 

املراكز املتأخرة. 
وكشف الروماني بيتوزكا مدرب االحتاد أن 
الفريق أنهى استعداده ملالقاة الوحدات األردني 
الثالثاء املقبل في امللحق اآلسيوي املؤهل ألبطال 
آسيا ونفى أن يكون دفاع فريقه بالشكل غير 
املطلوب كما كشفت ذلك لقاءات الدوري، وأوضح 

ان دفاع االحتاد اآلن افضل من السابق.

بالواجه���ات البحري���ة ف���ي 
احتضان السباق ، كما أشاد 
بالتع���اون الذي تقدمه إدارة 
اإلنقاذ البحري، وإدارة خفر 
الس���واحل، وإدارة اإلطف���اء 
البح���ري، وإدارة الطوارئ 

الطبية.

قال مش���رف عام األلعاب 
البحري  النادي  البحرية في 
حس���ني دش���تي  ان اللجنة 
العليا املنظمة لسباق الكويت 
البروكالس  لق���وارب  الرابع 
والنزه���ة الذي س���يقام   1 
الش���هر اجلاري حتت رعاية 
وزير اإلع���الم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود، قررت التوس���ع في 
مجال فئات القوارب املسموح 
لها باالشتراك لتشتمل أيضا 
على قوارب النزهة إلى جانب 

قوارب البروكالس.
واضاف أن هذا التوس���ع 
جاء بناء على دعوة وجهتها 
الهيئة العامة للرياضة الداعمة 
للسباق ونزوال عند رغبة عدد 
كبير من متس���ابقي قوارب 
النزهة، وقد مت حتديد الشروط 
الفنية لقوارب النزهة بحيث 
يكون طولها م���ن 21 إلى 25 
حسني دشتيقدم ومبح���رك واحد ال تزيد 

العصيمي: اكتمال االستعدادات خلتام بطولة »املبارك« للرماية
البطولة الفتا إلى أنه ملن حسن 
الطالع أن تتزامن هذه البطولة 
ودولتنا احلبيبة قد تزينت 
الس���تقبال أعيادها الوطنية 
املجيدة وشعبها الكرمي يعيش 
هذه األفراح ونحن هنا بنادي 
املناسبة  الرماية ننتهز هذه 
الس���عيدة لنتقدم بالتهاني 
والتبريكات حلضرة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ولسمو ولي عهده األمني 
الشيخ نواف األحمد ولسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املب���ارك- حفظهم اهلل 
ورعاهم- وللشعب الكويتي 

الوفي. وقدم العصيمي خالص 
التهاني للرماة والراميات الذين 
حالفهم التوفيق بعد أن بذلوا 
اجلهد والعطاء بنيل كأس���ها 
الغالية، متمينا للجميع مزيدا 

من التقدم والنجاح. 
الدعوة  ووجه العصيمي 
إلى اجلمه���ور الكرمي محبي 
الرماية ملش���اهدة  رياض���ة 
اجلوالت النهائية ملس���ابقات 
البطولة وحضور حفل ختام 
البطولة والذي يقام في ميدان 
الفاين���ل هول حيث يتنافس 
أبطال الرماية املتميزون على 

كأس املسابقات.

شريفا وبذلوا جهودا كبيرة 
للفوز بكأسها الغالية.

وشكر أمني عام االحتادين 
الكويتي والعربي للرماية عبيد 
العصيمي أسرة املغفور الشيخ 
عب���داهلل املبارك- طيب اهلل 
ثراه- على رعايتهم السنوية 
لهذه الكأس الغالية ودعمهم 
الك���رمي والدائ���م للرماي���ة 
وتشجيعهم إلخوانهم الرماة 
والراميات ملواصلة مس���يرة 

دروب النجاح.
وأشاد العصيمي باملشاركة 
الكبيرة واملتميزة من قبل رماة 
النادي واحلرس الوطني في 

ينظم نادي الرماية في ال� 
5:30 مساء اليوم على مجمع 
ميادين الشيخ صباح األحمد 
االوملبي احلفل اخلتامي لبطولة 
املغفور ل���ه بإذن اهلل تعالى 
الشيخ عبداهلل املبارك- طيب 
اهلل ثراه- والتي اس���تمرت 
عل���ى مدى 3 أيام في رمايات 
أمتار  املسدس والبندقية 10 
البندقية 50 مترا راقدا ورماية 
القوس والسهم األوملبي جلميع 
الفئات السنية وتنافس فيها 
ما يقارب )80( رام ورامية من 
الرماية  رماة وراميات نادي 
ورماة احلرس الوطني تنافسا 

عبيد العصيمي

العبات الرماية يحصدن املراكز األولى بدورة األلعاب العربية
حصدت العبات منتخبنا للرماية املراكز 
االولى في منافسات الرماية للبندقية واملسدس 
الهوائي ملسافة 10 أمتار التي تقام ضمن دورة 
األلعاب الثالثة العربية للسيدات املقامة بإمارة 
الشارقة. واستطاع منتخب الكويت ان يحرز 
املركز األول للفرق في منافسات البندقية 10 
أمتار واملركز الثاني لنفس املنافسة للفردي 
والتي حازت عليها الالعبة مرمي رزوقي فيما 
حقق فريق املسدس املركز الثالث. وقال رئيس 
نادي الرماية الكويتي ورئيس االحتاد العربي 
للرماية م. دعي���ج العتيبي في تصريح ل� 
»كونا« ان العبات الكويت استطعن ان يبلغن 
النهائيات في مسابقات البندقية واملسدس رغم 

قوة املنافسة التي شهدتها البطولة في ظل 
تقارب املستويات بني الالعبات العربيات.

وأضاف ان الالعبات استطعن ان يحرزن 
امليداليات الذهبية والفضية والبرونزية ما 
يؤكد املس���توى املرم���وق لرياضة الرماية 
النسائية في الكويت. وأكد ان هناك اهتماما 
كبيرا من قبل الدولة لدعم الالعبات معنويا 
وماديا، مشيرا الى اجلهود احلثيثة التي يبذلها 
وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود في دعم رياضة الرماية 
وتشجيع الالعبني والالعبات على الوصول 
إلى املراكز األولى في جميع البطوالت التي 

م. دعيج العتيبي يتوسط بطالت الرماية يشاركون فيها.

االحتاد األفريقي يدعم سلمان بن إبراهيم لرئاسة »فيفا«
هناك محاولة خلرق القواعد 
االنتخابية لرئاسة الفيفا. لقد 
اللجنة االنتخابية  راس����لت 
واطلعتها على مخاوفي مطالبا 

بدراسة املسألة«.
واض����اف: »دائم����ا كنت 
أشجع التفاهم بني االحتادات 
القارية«. كما أضاف: »احتادات 
كرة الق����دم األفريقية االبية 
ليست للبيع، وموارد التطوير 
اخلاصة باالحتادات الوطنية 
ال ينبغي استخدامها من قبل 
مرش����حي الرئاسة ورؤساء 
االحت����ادات القارية ألغراض 

سياسية«.
وتابع: »ال ب����د من طرح 
التالية: هل وافق  األس����ئلة 
أعضاء اللجنة التنفيذية في 
االحتادين اآلسيوي واألفريقي 
على هذا االتفاق، وهل توقيت 
هذا اإلعالن قبل االنتخابات 

الرئاسية مقبول؟«.
وخت����م: »اآلن وأكثر من 
أي وقت يؤكد هذا االستغالل 
الواضح مل����وارد االحتادات 
القارية للعالم إنه يتعني وقف 
أفعال بعض األفراد املسيئة 
لس����معة فيفا«. ورد الشيخ 
س����لمان في بيان ان اتفاقية 

التعاون سبقت اعالن ترشيحه 
لرئاسة الفيفا، مشيرا الى ان 
احملادثات حوله����ا بدأت في 

مايو 2015.
واضاف: »صيغت مذكرة 
التفاهم على امتداد شهور من 
املفاوضات، وهي تنص على 
تبادل املعلومات واخلبرات 
وإط����الق مس����ابقات عالية 
املس����توى، عالوة على عقد 
برامج فنية تنموية مشتركة، 
كما أنها تشمل عدة مجاالت 
كالتدري����ب والتحكيم وكرة 
القدم  القدم للش����باب وكرة 
النسوية والنزاهة واإلدارة 
والتسويق واإلعالم، إضافة 
الى التقنيات املبتكرة«. ولفت 
البيان الى ان الشيخ سلمان 
قرر الترش����ح لرئاسة الفيفا 
في آواخر ش����هر أكتوبر من 
الع����ام املاضي، وذلك بعد ما 
يزيد عن خمس����ة شهور من 
إطالق املفاوضات مع االحتاد 
األفريقي في زيوريخ، وكذلك 
بعد انقضاء وقت طويل على 
التعاون بني  اتفاقية  توقيع 
االحتاد مع اآلسيوي واحتاد 
شمال ووسط أميركا والكاريبي 

في زيوريخ العام املاضي.

الفيفا هم  املرشحني لرئاسة 
الشيخ سلمان واالمني العام 
لالحتاد االوروبي السويسري 
جاني اينفانتينو والفرنسي 
جيروم شاميانيي واجلنوب 
افريقي طوكيو سيكسويل، 
وحده االردني االمير علي بن 
احلسني لم يذهب الى كيغالي. 
ووقع االحتاد االفريقي برئاسة 
الكاميروني عيس����ى حياتو 
واالس����يوي برئاسة الشيخ 
سلمان منتصف يناير مذكرة 
ف����ي كيغالي.  تفاهم بينهما 
وانتقد االمير علي هذه املذكرة، 
وقال: »اش����عر بالقلق من ان 

قرر االحتاد االفريقي لكرة 
الق����دم ام����س اجلمعة خالل 
اجتماع����ه ف����ي كيغالي دعم 
رئيس االحتاد االسيوي لكرة 
القدم البحريني الشيخ سلمان 
بن ابراهيم لرئاس����ة االحتاد 
الدولي )فيفا( في االنتخابات 
التي ستجرى في 26 فبراير 

في زيوريخ.
وقال النائب االول لرئيس 
االحتاد االفريقي س����وكيتو 
بات����ل في تصري����ح: »قررت 
اللجنة التنفيذية تقدمي دعمها 
الكامل لترشيح الشيخ سلمان 
الفيفا«. من جانبه،  لرئاسة 
املامي  الثاني  النائب  اوضح 
كابيلي كامارا ان القرار اتخذ 
ب�»االجماع«. ويعتبر االحتاد 
اكب����ر احتاد قاري  االفريقي 
وهو يضم 54 صوتا بفارق 
ص����وت واحد ام����ام االحتاد 
االوروبي مقابل 46 آلس����يا 
الكون����كاكاف  و35 الحت����اد 
)اميركا الشمالية والوسطى 
والكاريب����ي( و11 ألوقيانيا 
و10 ألميركا اجلنوبية. وزار 
العاصم����ة الرواندي����ة التي 
حتتضن منافسات بطولة امم 
افريقيا لالعبني احملليني، 4 من 

الشيخ سلمان بن إبراهيم أبرز املرشحني لرئاسة »فيفا« 


