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سارة الصباح: ربع مليون دوالر جوائز مهرجان 
الكويت الوطني للجواد العربي 2018

حتــت رعايــة ســمو ولي 
العهد الشــيخ نــواف األحمد، 
تنطلــق فعاليــات مهرجــان 
الكويت الوطني للجواد العربي 
بنسخته الثامنة، الذي ينظمه 
مركــز اجلــواد العربــي »بيت 
العــرب« بحضور عــدد كبير 
من مالك ومربي اخليل العربية 
والكويتيــة، ويتضمن بطولة 
اخليل املصرية الرابعة وتنظم 
في الفترة من ١6 الى ١7 اجلاري، 
والبطولــة الوطنية الســابعة 
في الفترة من ٢9 اجلاري الى ١ 

ديسمبر املقبل. وأعربت الوكيل املساعد في الديوان 
األميري واملدير العام ملركز اجلواد العربي »بيت 
العرب« املربط الرســمي للكويت الشيخة سارة 
الصباح عن ســعادتها باجلهوزية التامة إلقامة 
الدورة السابعة ملهرجان الكويت الوطني للجواد 
العربي والذي اكتســب منذ انطالقته األولى في 
٢٠١٠ صدى واسعا وشهرة كبيرة، تترجم عمليا 
بازدياد أعداد املشــاركني فــي فعاليات املهرجان 
عام بعد عام من مالك ومربي اخليل العربية في 
الكويت وخارجها، مشــيرة إلــى أن عدد اخليل 
املشاركة في البطولتني التابعتني للمهرجان في 
ازدياد مطرد بســبب تسهيل اجراءات التسجيل 
وتفعيل خدماتهــا واتاحتها للجميع باحلضور 
شخصيا أو عبر االنترنت من خالل موقع مركز 
اجلواد العربي، حيث بلغ عدد اخليل املســجلة 
فــي بطولة اخليــل املصرية الرابعــة لهذا العام 
مــا يقارب الـ ١٨7، كما بلغ عدد اخليل املســجلة 

للمشاركة في البطولة الوطنية السابعة 345.
ولفتت الشــيخة ســارة، في مؤمتر صحافي 
خاص نظمه »بيت العرب« لإلعالن عن فعاليات 
املهرجان، الى أن املشــاركة فــي بطولة الكويت 
الدوليــة للجواد العربي والتي ســيتم تنظيمها 
عــام ٢٠١9 املقبل بالتزامن مع االحتفال باألعياد 
الوطنية، مرهونة بشرط التأهل في التصفيات 

ملهرجان الكويت الوطني للجواد 
العربي من قبل املشــاركني من 
مــالك ومربي اخليــل العربية 

والكويتية.
وكشفت عن القيمة اإلجمالية 
جلوائز مهرجان الكويت الوطني 
للجواد العربي، الفتة الى أنها 
تزيد على ربع مليون دوالر )٨١ 
ألف دينار(، مشيرة إلى اجناز 
آخر مهم ملركز اجلواد العربي 
)املربط الرسمي للكويت الذي 
تؤول تبعيته للديوان األميري( 
وهــو إضافة جلنــة البطوالت 
التابعة للهيئة األوروبية ملنظمات اخليل العربية 
»ايكاهو« ECAHO، بطولة الكويت الدولية للخيل 
إلى قائمة البطوالت واملسابقات املعتمدة إقليميا 

.A وعامليا للخيل العربية، ومنحتها تصنيف
من جانبه، قال مدير بطولة الكويت الوطنية 
السابعة التي تنظم ضمن مهرجان الكويت الوطني 
للجواد العربي ٢٠١٨ وعضو مجلس األمناء عبداهلل 
البريهــي ان الســمعة الطيبــة والصــدى املميز 
للبطوالت احمللية والدولية التي ينظمها ويشرف 
عليها مركز اجلواد العربي ساهم في ازدياد اعداد 
املشاركني من مالك ومربي اخليل العربية األصيلة 
داخل الكويت وخارجها، مشــيرا الى استحداث 
مجموعة جديدة من االجراءات التنظيمية لبطوالت 
املهرجان لهذا العام، التي تســتهدف تقليل عدد 
فصول املنافسة ومدة البطولة لزيادة استمتاع 
جمهور احلضور بها، أسوة بالبطوالت النظيرة 
التي تنظم في أوروبا، خصوصا أن زيادة أعداد 
اخليــل فــي البطولة ليس دليال علــى جناحها، 
ومنهــا زيادة عدد أيام البطولة الوطنية لتكون 
ثالثة أيام مقارنة بيومني في البطولة الســابقة 
لعــام ٢٠١7، والغــاء فئة املواليد مــن البطولة، 
وهو ما سيسمح مبشاركة اخليل بأعمار متقدمة 
بأعــداد أكبر بحيث يكون فوزهــا مؤثرا ملالكها 
ألنها ستؤهلهم للمشاركة في البطوالت األعلى.

جانب من املؤمتر الصحافي

الشيخة سارة الصباح

نايف يدعو النائب السبيعي ملهرجان اعتزاله
استقبل عضو مجلس األمة 
احملامي احلميدي السبيعي العب 
النصر والعربي واألزرق السابق 
طالل نايف، الذي قدم له الدعوة 
حلضور مبــاراة اعتزاله التي 
ستقام حتت رعاية رجل األعمال 
بــدر العتيبي والتي ســتجمع 
منتخــب الكويــت الوطني مع 
املنتخــب البحريني الشــقيق 

وديا يوم ١5 اجلاري.
وأشاد الســبيعي مبا قدمه 
نايــف للفرق التي شــارك في 
صفوفها، متمنيا أن يســتثمر 
الفترة التي قضاها في املستطيل 

درع تذكارية من طالل نايف إلى النائب احلميدي السبيعياألخضر.

ذهبية وفضيتان للكويت في »آسيوية الرماية«

ضربــت الكويــت بقــوة 
امــس األول، في ثالــث أيام 
البطولــة اآلســيوية الثامنة 
لرماية األطباق الطائرة والـ 
١١ السلحة ضغط الهواء املقامة 
على مجمع ميادين الشــيخ 
صباح األحمد األوملبي، بعد أن 
احرزت ذهبية وفضيتني، في 
الوقت الذي زادت فيه الصني 
غلتها من امليداليات في جدول 
ترتيب البطولة التي شهدت 
تساقط 4 أرقام قياسية عاملية.
الكويت  وتوج منتخــب 
املكون مــن عبداهلل الطرقي 
وســعود حبيــب ومنصور 
الرشيدي بامليدالية الذهبية 
ملسابقة رماية )سكيت( للفرق 
بحصوله علــى املركز األول 
مبجمــوع 359 طبقا متفوقا 

بـــــدأ العــد التنازلـــي لـ 
»ماراثون بنك اخلليج 64٢«، 
الذي ســتنطلق فعالياته ١7 
نوفمبر اجلاري، والذي يعد 
سباقا تأهيليا ألكبر سباقات 
املاراثونــات العامليــة. أيــام 
قليلــة تفصلنا عــن انطالق 
الرياضــي األبرز في  احلدث 
الكويت، وآخر موعد للتسجيل 
واملشاركة في السباق هو ١6 

نوفمبر اجلاري.
ويتضمــن ماراثــون هذا 
العام أربع فئات للســباقات 
املفتوحة للعدائني من جميع 
العمريــة والقدرات  الفئــات 
اجلســدية املختلفــة، وهــي: 
سباق 5 كيلومترات للعائالت 
)املشــي والركض(، ســباق 
١٠ كيلومتــرات لألشــخاص 
األكثر مترسا، وسباق نصف 
املاراثون مبسافة ٢١ كيلومترا 
للعدائني احملترفني، وســباق 
املاراثــون الكامــل األول من 
نوعه في الكويت ملسافة 4٢ 
كيلومترا، علمــا أن بطاقات 
سباق املاراثون الكامل ملسافة 
4٢ كيلومتــرا قد اســتنفدت 

على نظيره اإلماراتي املكون 
من سعيد آل مكتوم وسيف 
بــن فطيــس ومحمــد احمد 
الذي حل ثانيا ونال امليدالية 
الفضية فيمــا جاء املنتخب 
الصينــي ثالثا وحصل على 

البرونزية.
وحقــق الرامــي الكويتي 
الواعد احمــد العواد ميدالية 
فضيــة حللولــه فــي املركز 
الثاني ملسابقة رماية )سكيت( 
لفئــة فردي الناشــئني خلف 
االوزباكســتاني مخمديــف 
الكســندر الذي نــال املرتبة 
األولى وامليدالية الذهبية بينما 
ذهب املركز الثالث والبرونزية 

للصيني دوو اكسياجن.
واحــرز رمــاة منتخــب 
الكويت للناشئني املكون من 

بالكامــل. ومع ذلــك، ال تزال 
الفئــات األخــرى  مســافات 
للسباق مفتوحة أمام الفئات 
العمرية املختلفة )ســباق 5 
كيلومتــرات للعائالت من ١١ 
عاما ومــا فوق، وســباق ١٠ 
كيلومتــرات لألعمــار التــي 
تتراوح بني ١6 عاما وما فوق، 
أما ســباق نصــف املاراثون 
مبسافة ٢١ كيلومترا فللعدائني 
تتــراوح  ممــن  احملترفــني 
أعمارهم بني ١٨ عاما وما فوق.

يبدأ مسار السباق وينتهي 
في ســوق شرق، على شارع 

سعود الهاملي وحمد العبالني 
واحمد العواد امليدالية الفضية 
في مســابقة رماية )سكيت( 
لفئــة الفــرق بحلولهــم في 
املركز الثانــي خلف منتخب 
كازاخستان الذي توج بلقب 
املســابقة في حــني مت حجب 

نتيجة املركز الثالث.
وأسفرت نتيجة مسابقة 
رماية الســكيت لفئة الفردي 
العمومي عــن تتويج الرامي 
الهندي باجوا سينج باملركز 
األول ومحطما الرقم القياسي 
النهائيــة  العاملــي للجولــة 
بإصابتــه 6٠ طبقــا بفــارق 
في حني نال الرامي الصيني 
جني دي املرتبة الثانية بينما 
حقق الرامي االماراتي سعيد 

ال مكتوم املركز الثالث.

اخلليج العربي، مرورا مبعالم 
الكويــت البارزة مثل ســوق 
املباركيــة، وقصــر الســيف 

وأبراج الكويت.
وستكون الفعاليات على 
مدار يومني قبل بدء السباق، 
فعالية رياضية للمشــاركني 
للمحافظــة علــى الصحــة 
البدنيــة، والتــي  واللياقــة 
تتضمن عددا من احملادثات، 
فضال عــن تخصيص بعض 
األنشــطة للمشــاركني فــي 
أجواء رياضيــة ممتعة، كما 
بإمكان املشاركني أيضا تسلم 
مســتلزمات الســباق خــالل 
الفعاليــة، وذلــك بدعــم من 
اجلهــات احلكومية والقطاع 
اخلاص، وبرعاية من اخلطوط 
الكويتية وشــركة  اجلويــة 
فورد للســيارات واكسترمي 
سبورتس وشركة الغامن أوتو.
وبهــذه املناســبة، صرح 
مساعد املدير العام لالتصاالت 
اخلارجيــة في بنــك اخلليج 
أحمــد األميــر بقولــه: »أيام 
قليلة فقــط تفصلنا عن أهم 
الفعاليات الرياضية التي تقام 

رمايــة  مســابقة  وفــي 
)البندقيــة ١٠ امتــار( لفئــة 
العمومــي مختلــط احتــل 
املنتخب الصينــي املركزين 
االول والثاني حاصدا الذهبية 
والفضية في حني ذهب املركز 
البرونزية  الثالث وامليدالية 

ملنتخب اليابان.
الهنــد  منتخــب  وفــاز 
باملركزين األول والثالث في 
مســابقة رماية )البندقية ١٠ 
امتار( لفئة الناشئني مختلط 
لينــال امليداليتــني الذهبيــة 
والبرونزيــة فــي حــني فاز 
منتخب الصني باملركز الثاني 

وامليدالية الفضية.
واعــرب رئيــس اللجنــة 
املنظمــة للبطولــة رئيــس 
الكويتــي للرمايــة  النــادي 

في الكويت، نحن سعداء جدا 
باستجابة املشاركني، ونتطلع 
نحــو املزيد مــن النجاح في 
ماراثون هذا العام، كما نرحب 
بجميــع أفــراد املجتمــع من 
جميع املستويات وباختالف 
خلفياتهــم للمشــاركة فــي 
السباق. نفتخر ونعتز بدعم 
وتعاون عدد من املؤسســات 
لتحقيق هدفنا املتمثل في نشر 
الوعي حول أهمية ممارســة 
البدنية  الرياضــة واللياقــة 
واتبــاع منــط حيــاة صحي 
وســليم، إلــى جانــب نشــر 
أهداف ورسالة جمعية الهالل 
األحمر الكويتــي ومبادراتها 

اإلنسانية«.
ويتعاون بنك اخلليج مع 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
ضمــن مبــادرات »ماراثــون 
بنك اخلليج 64٢« في حملته 
ملســاعدة األفــراد احملتاجني 
إلى الرعايــة الصحية داخل 
الكويت، وسيتم تقدمي جميع 
التبرعــات لتوفيــر األجهزة 
الطبية مثــل: دعامات القلب 
وأجهزة القوقعة وســماعات 

عبداهلل الطرقي وسعود حبيب ومنصور الرشيدي خالل التتويج بذهبية )سكيت( للفرقتتويج الرماة الفائزين مبسابقة سكيت ناشئني فردي

دعيج العتيبــي في تصريح 
للصحافيــني عقــب تتويــج 
الفائزين عن سعادته الكبيرة 
بتحقيق ابطال الكويت ألول 
ثالث ميداليــات في البطولة 
ناشــئي  فــوز  أن  معتبــرا 
الكويت مبيداليتني فضيتني 
يعد استكماال إلجنازات رماة 

الكويت الكبار.
وقــال ان رمــاة وراميات 
املنتخب الكويتي سيسعون 
مــن  املزيــد  إلــى حتقيــق 
االنتصارات في باقي منافسات 
البطولة خصوصا أنها تقام 
علــى ارضهــم مهنئــا الرماة 
الكويتيني الفائزين مبسابقات 
هذا اليوم الذين اســهموا في 
رفع علم بالدهم في هذا التجمع 

الرياضي.

األذن والكراســي الكهربائية 
إلى جانب بطاريــات القلب. 
كما يســاهم »ماراثــون بنك 
اخلليج 64٢« هذا العام ومن 
خالل حملة اجلمعية #اركض_
وســاعدهم، في جمــع الدعم 
املالي ملــن هم بأمس احلاجة 
إليه ممن يعانون من أمراض 

مزمنة أو إعاقات.
وللتســجيل وللمزيد من 
املعلومــات حــول ماراثــون 
بنــك اخلليــج 64٢، ميكــن 
زيــارة املوقــع اإللكترونــي 
www. املخصــص للفعاليــة

gulfbank64٢marathon.com أو 
متابعة حساب املاراثون على 
 ،GulfBank64اإلنستغرام @٢
علما ان آخر موعد للتسجيل 
واملشاركة في السباق هو ١6 
نوفمبر اجلــاري. تبرع اآلن 
للمساهمة في جمع الدعم املالي 
ملن هم بأمس احلاجة إليه ممن 
يعانون من أمراض مزمنة أو 
إعاقات عبر املوقع الرســمي 
جلمعية الهالل األحمر الكويتي 
https://donation.krcs.org.kw/

ar-KW/Campaign

أحمد األمير

ً انطالق »سوكر 5« غداً مبشاركة 28 فريقا
أعلنت اللجنة املنظمة لدوري »سوكر« لكرة 
القدم عن انطالق املوسم اخلامس من الدوري 
يوم اجلمعة القادم مبشاركة 28 فريقا، موزعة 
على 7 مجموعات، وتتنافس فيما بينها على 
لقب هذا املوســم، ومن أبرز الفرق املشاركة 
»االصدقاء« حامل اللقب بقيادة احمد الشافعي 
و»ابو سعود« بقيادة حمود املطيري و»سوكر« 
مســتضيف البطولة بقيــادة أحمد صمدي، 
و»الشــمالي« بقيادة أحمد عفيفي، و»برازيل 
مصر« بقيادة أحمد البحيري، كما تشارك في 
البطولة فرق كويتية من العيار الثقيل بالبطوالت 
التي تقام داخل الكويت، وعلى رأســها فريق 
»الفردان« بقيادة احلارس املتألق أبو عبداهلل 

وفريق كويتينج بقيادة حسني اشكناني.

ومن املتوقع أن يشهد هذا املوسم العديد من 
املفاجآت اخلاصة بالتنظيم، كما تعود اجلميع 
طوال املواسم األربعة املاضية للبطولة، بقيادة 

مدير البطولة الكابنت أحمد الصمدي.
اجلدير بالذكر أن مباريات البطولة ستنطلق 
في التاســع مــن نوفمبر بحضــور بعض 
الشخصيات البارزة في الكرة الكويتية، يأتي 
في مقدمتهم كابنت حمود املطيري العب النصر 

السابق.
هذا، وقد أقيمت يوم اجلمعة املاضي مباراة 
كأس السوبر على هامش مراسم افتتاح البطولة 
واجراء قرعة دور املجموعات، وفاز بها فريق 
األصدقاء على فريق احتاد ســوكر والقصير 

»األصدقاء« حصد السوبر ويواجه »ديوان اجلابرية« في انطالق »سوكر 5«بضربات الترجيح.

اثنى الرامي سعود الهاملي عقب فوزه مع زمالئه 
احمد العواد وحمد العبالني بفضية السكيت، على 
منافســات البطولة، والنجاح الذي حتققه الرماية 
الكويتية في ظل الرغبة الكبيرة لدى القيادات من 
اجــل الوصول بها الى املكانة الالئقة بها بني دول 
العالم، ومضيفا ان املنافسات كانت صعبة للغاية 
وقوية ومشــاركة رماة على مستوى عال ما زاد 

من مساحة املنافسة.

رفعت الصني رصيدها الــى 12 ذهبية و9 
فضيات و5 برونزيات فــي الصدارة، وتلتها 
الهنــد )ذهبيتني و3 فضيــات و3 برونزيات( 
وكازاخستان )ذهبيتني وفضيتني وبرونزيتني( 
وتايالند )ذهبيتني( والكويت )ذهبية وفضيتني( 
وسنغافورة )فضيتني وبرونزيتني( واإلمارات 
)فضية وبرونزية( واليابان )برونزيتني( والبحرين 

وتايوان وقطر )برونزية(.

توزع اليوم 4 ذهبيات في أســلحة ضغط الهواء 
من خالل مسابقات املسدس للناشئني والناشئات في 
الفردي والفرق. كما تبدأ التدريبات الرسمية ملسابقات 
الزوجي املختلط للعمومي والناشئني. وتشهد أسلحة 
األطباق الطائرة اليوم أيضا، انطالق مرحلة تصفيات 
مسابقات التراب للسيدات والناشئات في الفردي والفرق 
على إصابة 75 طبقا، إضافة الى التدريبات الرسمية 
ملسابقات التراب للرجال والناشئني في الفردي والفرق.

منافسات اليومالصني في الصدارةالهاملي: مواجهات قوية

10 أيام فقط للتسجيل في السباق

بدء العد التنازلي لـ »ماراثون بنك اخلليج 642«

»األصدقاء« توج بالسوبر على حساب »سوكر والقصير«

جهود كبيرة لتأمني األهلي في تونس
القاهرةـ  سامي عبدالفتاح

٢4 ســاعة وتكشــف األقــدار عــن البطل 
اجلديد لبطولة دوري أبطال األندية األفريقية 
وممثل القارة الســمراء في مونديال األندية، 
حيث املواجهة الســاخنة بني األهلي املصري 
والترجي التونسي، والتي تقام غدا في إياب 
النهائي األفريقي بســتاد رادس في العاشرة 
مساء بتوقيت الكويت. ورغم محاولة السيطرة 
على أن تكون أجواء اللقاء املرتقب هادئة، إال 
أن التوتر موجود حتت التصريحات الودية 
بني اجلانبني، واإلجراءات األمنية االستثنائية 
من اجلانب التونســي، حيث حرص محمود 
اخلطيب رئيس النادي األهلي، ورئيس بعثة 
الفريق في تونس، على أن يكون مرافقا للفريق 
في تدريباته املغلقة، وكذلك في املران الرئيسي 
مســاء اليوم مبلعب املباراة، والذي سيكون 
مفتوحا لإلعالم ملدة ١5 دقيقة، ثم يتحول إلى 
السرية مرة أخرى. وجود اخلطيب مع باقي 
أعضاء مجلس االدارة بالقرب من العبي األهلي 
في فندق اإلقامة وفي التدريبات بعث الكثير 
من االطمئنان والثقة لدى الالعبني ورفع الروح 
املعنوية في حتقيق اللقب للجماهير األهالوية، 
كما يحرص مسؤولو األهلي على تنبيه الالعبني 
بتجنب االنسياق وراء استفزاز البعض سواء 
أثناء تنقالت الفريق أو في يوم املباراة. ويرافق 

البعثة الى جانب اخلطيب كل من نائب الرئيس 
العامري فاروق وأمني الصندوق خالد الدرندلي 
واالعضاء خالد مرجتي وطارق قنديل ومحمد 
سراج ومحمد اجلارحي. بدوره، قال السفير 
املصري في تونس نبيل حبشــي ان السفارة 
تبذل كل ما بوســعها من أجل توفير األجواء 
املناسبة لبعثة األهلي خالل تواجدها في تونس، 
مضيفا أنــه تواصل مع كل اجلهــات املعنية 
لتوفير أقصى درجات التأمني للبعثة والعمل 
علــى راحتها حتى خوض املبــاراة واملغادرة 
إلى القاهرة، متمنيا أن يكون التوفيق حليف 

الالعبني خالل املباراة.

نتائج مثيرة في الدوري
محليا، اســتعاد املقاولــون العرب نغمة 
االنتصــارات الغائبة منذ فتــرة طويلة على 
حســاب ضيفه اإلنتاج احلربي بثنائية دون 
رد، في إطار اجلولة الـ ١3 من عمر الدوري، في 
ثاني ظهور للمدير الفني اجلديد عماد النحاس. 
كما تعادل فريق سموحة مع ضيفه الداخلية 
بهدف لــكل منهما. واكتســح طالئع اجليش 
ضيفه اجلونة بخماسية دون رد على ملعب 
جهاز الرياضة العسكري في اجلولة نفسها.

وفــي مباراة مثيرة انتفض فريق النجوم 
على مضيفه بتروجيت وحول تأخره بهدفني 

إلى فوز مثير بنتيجة 3-٢.


