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DVVT/CVT 2.0 محرك سعة <
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 ثمّن دور الداود في دعم مسيرته 

 اخلالد لـ «األنباء»: بريطانيا بداية
  مشواري في املوسم احلالي 

 مؤمتر صحافي ملهرجان الكويت الوطني 
للجواد العربي اليوم 

 يعقد مركــز اجلواد العربي في قاعة «بيت 
العرب» في الساعة الـ ١٠:٣٠ من صباح اليوم، 
مؤمترا صحافيا ملهرجان الكويت الوطني للجواد 
العربي (٢٠١٧)، والذي سيقام حتت رعاية سمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد، في مقره الكائن 

في صبحان بجوار الدائري السادس مقابل نادي 
الصيد والفروسية. وسيتم االعالن عن تفاصيل 
بطولة اخليل املصرية الثالثة التي تنطلق في 
١٧-١٨ اجلاري، باالضافة الى البطولة الوطنية 
السادسة في ٣٠ اجلاري الى ٢ ديسمبر املقبل. 

 اسامة المنصور 
  

  كشــف البطل الواعد فهد 
اخلالــد عن خطة مشــاركاته 
في املوسم القادم ٢٠١٨ حيث 
ستنطلق من بريطانيا حيث 
سيخوض تدريبات مكثفه مع 
أحد الفرق األوروبية احملترفة 
في عالم ســباق الكارت وفي 
تصريح لـــ «األنباء» قال: إن 
جدول هذا املوســم سيشــهد 
العديــد من التجــارب احلرة 
مع فريــق أوروبي مت االتفاق 
معه ليكون منتصف ديسمبر 
القــادم انطالقة لهذا الكورس 
التدريبــي املكثــف قــد تصل 
مدة الزمنية قرابة الشــهرين 
ســيتخللها بعض املشاركات 
الدولية والتي ستنطلق أيضا 
من حلبات بريطانيا ومن ثم 
ننتقل إلي النمسا وأملانيا وصال 

اليوم أمتتع مبشاركة فاعلة في 
عدد من البطوالت األوروبية 
واملعتمدة أيضا من قبل االحتاد 

الدولي للكارت 
  الـ CIK، من حيث اللوائح 
والقوانني فعلى سبيل املثال ال 
احلصر بطولة «واكسدورف» 
 «Xفي أملانيا وكذلك بطولة «٣٠
وبعــض البطوالت التي تقام 
فــي بريطانيا والنمســا التي 
تختلــف اختالفــا كليــا عــن 
طبعية املنافسة في اخلليج من 
حيث ظروف املضمار وحجم 
املشاركني وخبرتهم رغم ذلك 
فــإن بطولة اإلمارات دائما ما 
حتمــل املفاجأة على الصعيد 

الشخصي. 

   الشكر لنادي السيارات 
  وفــي ختــام تصريحــه، 
تقدم البطل الواعد فهد اخلالد 
بالشــكر والتقديــر لرئيــس 
مجلس ادارة نادي السيارات 
والدراجات اآللية الشيخ أحمد 
الداود وألعضاء مجلس ادارة 
النــادي على مــا يبذلونه من 
جهود مميزة في خدمة الشباب 
الكويتي من خالل تفعيل أكبر 
لرياضة الــكارت وغيرها من 
امليكانيكيــة مما  الرياضــات 
أســهم وبشــكل ملحــوظ في 
رفع مستوى رياضة السيارات 
والدراجات فــي الكويت، كما 
ثمن دور الداود في توفير الدعم 
املادي واملعنــوي مما كان له 
عظيم األثر في جناح مسيرتي 

الرياضية. 

إلــى منطقة اخلليج مع بداية 
عــام ٢٠١٨ حيــث هناك أيضا 
بطوالت دولية وسنكون من 
أوائــل الفرق املنافســة على 
لقبها لنتشرف من خاللها برفع 
الراية الكويتيــة فهو الهدف 

املنشود.

  أصغر متسابق 
   وأكــد اخلالــد الــذي يعد 
أصغر متســابق كويتي على 
أن انطالقتــه نحــو  اعتبــار 
عالم االحتراف وهو في عمر 
اخلمــس ســنوات وفي ســن 
العشر سنوات خاض سباق 
احملترفني وحصل على املركز 
الثالــث ضمن هذه املنافســة 
واليوم يحمل هذا البطل الصفة 
الدولية بعد خوضه منافسات 
دولية وحصوله على العديد 
من األلقاب ناهيك عن متتعه 
برخصة دولية تخوله خوض 
كبرى البطوالت الدولية التي 
تنــدرج حتت مظلــة االحتاد 

.CIK الدولي للكارت الـ
  وقال: بدايتــي املبكرة في 
عالــم ســابق الــكارت كانت 
األســباب  أحــد  ومازالــت 
الرئيســية التــي خولتني أن 
أعتلي منصات التتويج سواء 
علــى املســتوى اخلليجي أو 
مــن خــالل مشــاركاتي فــي 
أوروبا وحتديدا في النمســا 
حيــث بطولــة «يوروفينالي 
الدولية  للروتاكس ماكــس» 
التي من خاللها حصلت على 
بطاقة تخولني للمنافسة من 
بطولة العالم للكارت وشهدت 
هــذه البطولة مشــاركة أكثر 
من ١٣٦ مشــاركا ومت تقسيم 
املشــاركني الــى ٤ مجموعات 
وكل مجموعه تتكون من ٣٤ 
متسابقا وكان لنا نصيب في 
رفــع الراية الكويتية وســط 
هــذه املنافســة القوية حيث 
التاســع  حصلت على املركز 
وعلــى ضــوء هــذه النتيجة 
حصلت على بطاقة املشاركة 

في بطولة العالم.
   واضاف مما الشك فيه أنني 

 البطل الواعد فهد اخلالد 

  اخلالد دائما في املقدمة 

 جائزة املرحوم خالد يوسف املرزوق
  وكأس بيت العرب في «الصيد» اليوم 

 يشهد مضمار سباق اخليل بنادي الصيد والفروسية في الثانية 
والنصف من بعد ظهر اليوم، االجتماع الثاني لســباق 

اخليل لهذا املوسم، الذي قيد فيه ٥٥ جوادا وفرسا، من 
مختلف الكالسات، منها    ١٩ جوادا وفرسا، مختلطا 
من النتاج احمللي من الدماء املصرية تتنافس على 

مسافة ١٢٠٠م، من اجل الفوز بكأس بيت العرب.
  كمــا تتنافس تســعة جيــاد في الــكالس الثاني 

املخصص للتنافس على كأس املرحوم خالد يوسف 
املرزوق، احد املؤسسني والداعمني لرياضة االباء واالجداد.

  واشاد مديرعام السباق الشيخ عبداهللا السلمان بورثة 
املرحوم خالد يوســف املــرزوق، احد املؤسســني لرياضة 

الفروسية بالكويت، ومركز اجلواد العربي (بيت العرب)، على 
الدعم املقدم لسباقات نادي الصيد والفروسية.

  وشــكر أصحاب االســطبالت واملالك على تعاونهم التام مع 
اللجان العاملة بالنادي. 

 كأس اجلائزة
  (هاني الشمري ) 

 يبدأ في الساعة السابعة من صباح السبت ١٨ الجاري 

 بدء العد التنازلي ملاراثون بنك اخلليج ٦٤٢ 
 في إطار العــد التنازلي إلقامة ماراثون 
بنك اخلليج ٦٤٢، أقام البنك، بالتعاون مع 
«برو فيجن» لألحداث الرياضية، مؤمترا 
صحافيا لإلعالن عن إطالق أكثر الفعاليات 

الرياضية إثارة في الكويت.
  يبدأ املاراثون في متام الساعة السابعة 
من صباح يوم السبت املوافق ١٨ نوفمبر 

٢٠١٧ في سوق شرق.
  وميكن للمشاركني من جميع املستويات 
سواء الرياضيني احملترفني أو املبتدئني 
وكذلك العائالت اختيار مسافات املشي 
أو العدو التي تناسبهم وتتضمن: سباق 
املشي للعائالت (مسافة ٥ كيلومترات)، 
وسباق للعدائني (مسافة ١٠ كيلومترات)، 
وسباق نصف املاراثون للعدائني احملترفني 
(مســافة ٢١ كيلومترا) وأخيرا ســباق 
املاراثون الكامل (مسافة ٤٢ كيلومترا). يبدأ 
املاراثون وينتهي عند سوق شرق ومير 
أمام العديد من املعالم البارزة في الكويت 
منها سوق املباركية، واملقر الرئيسي لبنك 
اخلليج، واملسجد الكبير، وقصر السيف، 
ومجلس األمة، وأبراج الكويت، ومعالم 
أخرى عديدة. ويختار البنك سنويا جهة 
يتعاون معها في سبيل دعم قضية إنسانية 
مهمة، لذا يقوم بنك اخلليج للعام الثاني 
على التوالي بالتعاون مع املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشــؤون الالجئني، وذلك 
لدعم حملة #أصوات_ألجل_الالجئني، 
التي تهدف الى توصيل معاناة الالجئني 
جلميع أنحاء العالم وتشــجيع اجلميع 

على ضم أصواتهم لدعم هذه القضية.
  بهذه املناسبة، صرحت سلمى احلجاج 
مدير عام املوارد البشرية في بنك اخلليج: 
«أيام قليلة تفصل بيننا وبني أحد أهم 
الفعاليات الرياضية املقامة في الكويت، 
سعداء جدا باستجابة املشاركني املشجعة 
حتى اآلن، فقد شهد املاراثون جناحا كبيرا 
خالل العامني املاضيني ونتطلع الى املزيد 

من النجاح هذا العام أيضا. 
  وميثل ماراثون بنك اخلليج ٦٤٢ فعالية 
خاصة جدا بالنسبة لنا كبنك ويعكس 
مســؤوليتنا االجتماعيــة جتاه وطننا 
احلبيب. كلنا فخر واعتزاز بدعم اجلهات 
احلكومية للماراثون وتعاونهم في سبيل 
إجراء االستعدادات الالزمة، األمر الذي 
يعكس أهميته بالنسبة للدولة ككل وسعداء 
بتعاوننا مرة أخرى مع املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لدعم حملة 
#أصوات_ألجل_الالجئني، سعيا وراء 

توفير األمان لالجئني حول العالم».
  وأضافت احلجاج قائلة: «يشجع ماراثون 
بنك اخلليج ٦٤٢ على اتباع منط حياة 
صحي وممارسة الرياضة بأنواعها، األمر 
الذي يشكل جزءا مهما من استراتيجية 
املسؤولية االجتماعية التي نتبناها كبنك، 
والتي تتضمــن أيضا العمل على دعم 
املشــاريع واألفكار الشــبابية وريادة 
األعمال، لــذا نفتخر بتعاوننا مع «برو 
فيجن» إلدارة األحــداث الرياضية في 
سبيل إقامة املاراثون السنوي، فعندما 
جاء إلينا الفريق القائم على إدارة الشركة 
لطرح فكرة املاراثون كانت لديهم رؤية 
واضحة وتصميــم على النجاح، لذا لم 
نتردد في إقامة هذه الشراكة التي أثمرت 
عنها فعالية رياضية وضعت الكويت على 

خريطة العالم الرياضية».
  من جانبه، صرح أحمد احلزامي، الرئيس 
التنفيذي لشــركة Pro-Vision إلدارة 
الفعاليات الرياضية قائال: «نشكر بنك 
اخلليج على الثقة التي منحوها لنا كشركة. 
عندما بدأت مع شريكي أحمد املاجد العمل 
على تنظيم الفعاليات الرياضية متنينا أن 
ننظم فعالية تكون من نوع خاص، واآلن 
نشهد استجابة ملاراثون بنك اخلليج ٦٤٢ 
فاقت توقعاتنا، وأصبح أول ماراثون كامل 

على الطريق في الكويت، مت خالله اعتماد 
ثالث فئات ذات املسافات الطويلة من قبل 
اجلمعية الدولية لسباقات املاراثون، األمر 
الذي يعني منافسته للماراثونات العاملية. 
  في العام املاضي، كانت املنافسات على 
أشدها، حيث شارك ١٠٠ جنسية مختلفة 
من جميع أنحاء العالم مبا في ذلك الكويت، 
الواليات املتحدة وأوروبا ودول مجلس 
التعاون اخلليجــي ونتوقع املزيد من 
املشاركات هذا العام. ويسرنا أن نتقدم 
بالشكر لوزارة الداخلية، وبلدية الكويت، 
ومركز جابر األحمد الثقافي، والهيئة العامة 
للرياضة، ووزارة اإلعالم، وسوق شرق، 
وجميع من قدموا الرعاية ملاراثون بنك 
اخلليج ٦٤٢». وتأكيدا على دور القطاع 
اخلاص في التوعية بالقضايا اإلنسانية 
املهمة، لولوة التركيت، مساعد العالقات 
اخلارجية، مكتب املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني في دولة الكويت: 
«يسرني بالنيابة عن املفوضية التعبير 
عن عمق تقديرنا وامتناننا لبنك اخلليج، 
الذي يدعم قضية الالجئني للعام الثاني 
على التوالي، من خالل أحد أكبر الفعاليات 
الرياضية واالجتماعية في الكويت. يسرنا 
التعاون مع بنك اخلليج، األمر الذي يعكس 
تعاوننا املثمر مع القطاع اخلاص بالكويت، 

والذي يشكل البنك أحد رواده».

  إطالق الحملة 
  وأضافت حمدان قائلة: «قمنا بإطالق 
حملة #أصوات_ألجل_الالجئني في 

عــام ٢٠١٥، وهي حملــة إلكترونية 
تدعو العالم أجمع لتسجيل أسمائهم 
في قائمة عاملية تنادي بحق كل الجئ 
في العيش بأمان وكرامة بغض النظر 
عن دينه أو جنسيته أو عرقه واملعاملة 
املتساوية واحلماية وكذلك املساعدة 
على إعادة توطينهم. وتسعى احلملة 
أيضا إلى جمع التوقيعات تعبيرا عن 
تضامن املشاركني املعنوي مع هؤالء 
الالجئني من خــالل موقع املاراثون 
https://voices.unhcr.org/en/ للحملة

gulfbank، حيث يظهر هذا التضامن 
أن العالم يــدرك معاناتهم ويدعمهم 

ملواجهة هذه التحديات».

  دعم الفعاليات الرياضية 
  من جانبه، قال حامد الهزمي مدير إدارة 
الرياضة للجميع لــدى الهيئة العامة 
للرياضة: «نسعى كهيئة نحو دعم كل 
الفعاليات الرياضية التي تفيد املجتمع 
وتعزز من أهمية ممارسة الرياضة بكل 
أنواعها، لذا نشكر بنك اخلليج على هذه 
الفعالية املهمة التي يقدم من خاللها 
منوذجا راقيــا للفعاليات الرياضية. 

نتمنى التوفيق جلميع املشاركني».

  راٍع بالتيني 
  بدوره، وكراع بالتيني للماراثون، قال 
وليد اخلشتي، املدير التنفيذي للعالقات 
واالتصاالت في شركة زين الكويت: 
«حترص زين على أن تكون شريكا 

رئيسيا في املبادرات والفعاليات التي 
للمجتمع، ونحن  تقدم قيمة مضافة 
على ثقة من أن ماراثون بنك اخلليج 
٦٤٢ الذي يعتبر إحدى أكبر األنشطة 
الرياضية الصحية السنوية في الكويت 
ســيقدم فرصة رائعة لنشر التوعية 
اإليجابية حول الصحة واللياقة والتغذية 

السليمة». 

  نفتخر بالمشاركة 
  بالنيابة عن الراعي البالتيني للماراثون، 
شركة شفروليه الغامن، قال عبداهللا مؤذن، 
املدير العام للمبيعات: «نفتخر مبشاركتنا 
في ماراثون بنــك اخلليج ٦٤٢ للمرة 
الثانية، ونحن كشركة نحرص بشكل 
دائم على دعم املبادرات التي تهدف نحو 
املجتمع ككل، فاملاراثون  التواصل مع 
فعالية مهمة ال تستقطب الشباب فقط 
بل جميع أطياف املجتمع الكويتي، لذا 

فنحن سعداء كوننا جزءا منه».
  ملعرفة املزيد حول ماراثون بنك اخلليج 
السباق ميكنكم  ٦٤٢ وللتسجيل في 
زيارة املوقــع اإللكتروني املخصص 
www.gulfbank٦٤٢marathon. للفعالية
com أو متابعة حساب املاراثون على 
إنستغرام GulfBank٦٤٢. كما وبإمكان 
الراغبني املشاركة ودعم حملة #أصوات_
ألجل_الالجئني من خالل زيارة املوقع 

.voices.unhcr.org اإللكتروني
  جدير بالذكر أن الرقم ٦٤٢ ميثل عدد 

عضالت جسم اإلنسان. 

 جانب من املؤمتر الصحافي ملاراثون بنك اخلليج ٦٤٢ 

 سجل اليوم وشارك 
في املاراثون السنوي 

الذي يدعم حملة 
#أصوات_ألجل_

الالجئني 

 ممثلو بنك اخلليج مع ممثل برو فيجن إلدارة الفعاليات الرياضية  


