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»زين« رعت »أطياب املرشود لقفز احلواجز«
أعلنــت »زين« املــزود الرائــد للخدمات 
الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيســية 
لبطولة أطياب املرشود الدولية الثامنة لقفز 
احلواجز ٢٠٢٢، والتي أقيمت في مركز الكويت 
للفروســية مبنطقة صبحان حتت إشــراف 
االحتاد الكويتي للفروسية ومبشاركة العديد 
من الفرســان الذين ميثلــون مختلف أندية 

الفروسية احمللية والعاملية.
وعبرت »زين« في بيان صحافي عن فخرها 
برعاية هذا احلــدث الرياضي الدولي البارز 
بالتعاون مع شــركة أطياب املرشود، حيث 
يأتي دعمها للبطولة حتت مظلة استراتيجيتها 
لتطوير قطاعي الرياضة والشباب في الكويت، 
فالشــركة تؤمن كثيرا باملواهــب والقدرات 
الرياضية لشــباب وشابات الكويت، خاصة 
مع شــغف الكثير منهم برياضة الفروســية 
التــي تتجذر في هويتنا الكويتية والعربية 
واإلسالمية. وأقيمت النسخة الثامنة من بطولة 
أطياب املرشود الدولية الثامنة لقفز احلواجز 
في مركز الكويت للفروسية مبنطقة صبحان، 

حيث شــهدت مشــاركة العديد من الفرسان 
الكويتيني والعامليني الذين مثلوا أكبر أندية 
الفروسية احمللية والدولية، كما قاد البطولة 
طاقم حتكيم دولي محترف وبإشراف االحتاد 
الكويتي للفروســية. وحترص »زين« على 
تشجيع مختلف األنشطة الرياضية الرسمية 
التي تســتضيفها الدولة بهدف املساهمة في 
رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، حيث 
تؤمن بــأن لدى مؤسســات القطاع اخلاص 
دورا مهما وحيويا في تنمية قطاعي الشباب 
والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا 
املفهوم إلى أرض الواقع من خالل رعاية ودعم 
العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على 
مستوى الكويت، ومنها هذا احلدث الدولي.

وأكدت الشركة أن رعايتها جاءت متاشيا 
مع استراتيجيتها االجتماعية التي تنتهجها 
جتاه قطاع الرياضة والشــباب، فهي تفخر 
برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيني 
الكويتيني الذين ميثلون الكويت في احملافل 

احمللية واإلقليمية والعاملية.

وليد اخلشتي مكرماً الفائزين في البطولة

»رعد« بطاًل لكأس عبداهلل املبارك للهجن
الشــيخ  برعاية ورثة 
عبداهلل املبارك، وحضور 
الشيخ عبداهلل خالد الفهد، 
الذي أناب عنهم في تتويج 
الذلول  الفائزيــن، جنــح 
اململــوك لفــالح  »رعــد« 
ســعود من الفــوز بكأس 
املبارك  الشــيخ عبــداهلل 
املخصــص للثنايا قعدان 
على مسافة 6 كيلومترات 
بعد منافســة مــن الذلول 
»الواعــي« حلمد ســعود 
املري والذلول »شــامان« 

لزايد مجدل العتيبي، كما فاز الذلول »الفارس« 
ملك خميس شبيب بكأس النادي بعد منافسة 
قوية مــع الذلول »الركن« ملــك نفل مبارك 

العجمي.
وبهذه املناســبة، أعــرب رئيس االحتاد 
العربي ورئيس النادي الكويتي للهجن حسني 
الدواس عن سعادته بنجاح املهرجان، متمنيا 
استمرار السباقات بنجاح واالرتقاء برياضة 

التراث رياضة اآلباء واألجداد.
كما أشاد أمني السر العام ربيح العجمي 
باملهرجان واملنافســات الكبيرة التي جرت 

فــي كل ســباقات األصنــاف. إلى ذلــك، فاز 
الذلول »الشــاهينية« حلسني مانع الدواس 
بالشــوط األول والذلــول »صعايب« لفالح 
سعود بالشــوط الثاني بعد منافسة مثيرة 
مع الذلول »جزله« لربيح العجمي وفي بقية 
األشواط فاز الذلول »ضاري« لعبداهلل زيد 
اجلباري بالشوط اخلامس بعد منافسة مع 
الذلول »مرعوش« لفهــد مقبل وفاز الذلول 
»شــواطني« لسطام علي الســهلي بالشوط 
الســادس بعد منافسه مع الذلول »حبيبه« 

لسالم املري.

الشيخ عبداهلل خالد الفهد يقدم كأس البطولة ملالكي الذلول »رعد«

استكمال »طائرة التعليم العالي« اليوم
تستكمل اليوم اجلولة 
األولى ملنافسات دوري كرة 
الطائرة للرجال التي تقام 
على صالة مدرســة أحمد 
بشر الرومي بالدعية ضمن 
الرياضية  دورة األلعــاب 
األولى للتعليم العالي التي 
ينظمها االحتــاد الكويتي 
الرياضي املدرسي والتعليم 
العالــي خالل الفترة من 8 
حتى 3٠ اجلــاري برعاية 

بنك الكويت الوطني في 6 ألعاب رياضية بلقاء 
أول يجمع جامعة الكويت مع الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقــي والتدريب، فيما تواجه 
كلية اجلونكوين مــع كلية الكويت التقنية 
فــي اللقــاء الثاني. هذا، وتقترب منافســات 
دوري كرة السلة النسائي من املراحل النهائية 
بإقامة اجلولة الرابعة بلقاءين، األول سيجمع 
الهيئــة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

مــع اجلامعــة األســترالية، 
وتسعى بنات جامعة اخلليج 
في املباراة الثانية إلى عبور 
اجلامعة األمريكية وحتقيق 
انتصار يضمن لهم التواجد 
في املربــع الذهبي والتأهل 

للدور قبل النهائي.
إلى ذلــك، تعــود اليوم 
منافسات دوري احملافظات 
للمرحلــة املتوســطة بعــد 
توقف خالل الفترة املاضية 
نظرا ألداء االمتحانات الدراسية للطلبة بإقامة 
منافســات اجلولة الثالثة والتي يسعى من 
خاللها فريق منطقة اجلهراء في احلفاظ على 
صدارته جلــدول الترتيب برصيــد 6 نقاط 
خالل مواجهته فريــق منطقة مبارك الكبير 
بنفس الرصيد، بينما يلتقي حولي الذي حقق 
االنتصار خالل اجلولتني املاضيتني الفروانية 

صاحب املركز الرابع من دون رصيد.

تألق »الترايثلون« في البحرين واإلمارات
تألــق العبــو االحتــاد 
الكويتي للترايثلون امس 
العديــد  وحققــوا  األول 
مــن امليداليــات واملراكــز 
املتقدمة في بطولة آســيا 
فــي البحريــن، وبطولــة 
ياس فــي اإلمــارات. ففي 
منافسات بطولة آسيا حصد 
جنــم منتخبنــا الوطنــي 
للترايثلــون عبدالعزيــز 
الدعيج ذهبية فئة الرجال 
وأيضــا ســلمان الصفــار 
البرونزية، كما نالت هدى 
الصالح ذهبية السيدات. أما 
في بطولة ياس فقد سيطر 
أبطال النادي على املراكز 

الـ 3 األولى في ســباق »سوبر سبرينت« إذ 
جاء عبداهلل الرفاعي باملركز األول وحل فهد 
الثويني ثانيا وجاسم الرجيب ثالث. أما في 
سباق »السبرينت« فتمكن عبداهلل الرفاعي من 
حتقيق املركز األول وفي منافسات »الدواثلون« 

جاء فهــد الثويني أوال. هــذا، وتقدم رئيس 
النادي واالحتاد الكويتي للترايثلون راشــد 
الكندري، بخالص التهاني ألبطال اللعبة على 
تألقهم وحصدهم املراكز األولي في بطولتي 

آسيا وياس.

الكندري يتوج أبطال الترايثلون في اآلسيوية

»قوى املعاقني« إلى اإلمارات للمشاركة في »الشارقة« و»فزاع«
هادي العنزي

غــادر ظهــر أمــس وفد 
منتخبنــا الوطنــي أللعاب 
القوى للمعاقني للمشــاركة 
في بطولة الشارقة الدولية 
أللعــاب القــوى باإلمارات، 
التــي تنطلــق منافســاتها 
خــالل الفترة مــن ١٤ حتى 
١6 اجلاري، على أن يشارك 
بعدها مباشــرة في بطولة 
فزاع الدولية أللعاب القوى 
للمعاقني في إمارة دبي، التي 
تبدأ منافساتها من ١7 حتى 

٢5 اجلاري.
ويــرأس وفــد منتخــب 
الكويت أللعاب القوى محسن 
١١ العبا  العجمــي، ويضــم 
والعبة موزعني على مختلف 

ألعاب الساحة وامليدان.
مــن جانبه، أكــد رئيس 
العجمــي  الوفــد محســن 
أن حتضيــرات منتخبنــا 
الوطني أللعاب القوى تعد 
جيدة. وقال: »واصل جميع 
الالعبني تدريباتهم احمللية، 
بعد العودة من املشاركة في 

ما ال يقل عن مشــاركة 6٠٠ 
رياضي، وتستقطب أفضل 
العبي ألعاب القوى املعاقني 
العالــم مــن أوروبــا،  فــي 
والصــني، وأميركا، مما يعد 
مبنافسات قوية في مختلف 

املسابقات.
وشــكر الهيئــة العامــة 
دعمهــا  علــى  للرياضــة 
الكويت  ومساندتها ألبطال 
القوى،  ألعــاب  املعاقني في 
النــادي  إدارة  ومجلــس 

في دورة ألعاب غرب آســيا 
الباراملبية الثالثة، مشيدا مبا 
حققوه من اجناز بحصولهم 
على املركز الثالث في البطولة 
وحصد 3٤ ميدالية متنوعة 
منهــا ١6 ميدالية ذهبية و١١ 
فضية و7 برونزية. ومتنى 
لهــم املزيــد مــن التوفيــق 
والنجــاح ملواصلة عطائهم 
الرياضي لرفع راية الوطن 
العزيز في احملافل الرياضية 

اإلقليمية والدولية.

الكويتي الرياضي للمعاقني 
الهاجري،  برئاســة شــافي 
وحرصهم على بذل كل السبل 
ألجل حتقيق أفضل النتائج 
ألبطال الكويت. وكان وزير 
الصحــة، رئيــس املجلــس 
األعلى للهيئة العامة لذوي 
اإلعاقة د.خالد الســعيد قد 
اســتقبل وفد املعاقني أمس 
األول، حيث أعرب عن فخره 
اعتــزازه مبــا حققــه وفــد 
الكويتي للمعاقني  املنتخب 

د.خالد السعيد مستقبالً أعضاء منتخب الكويت للمعاقني

بطولة غرب آسيا الباراملبية 
اختتمــت  التــي  الثالثــة 
منافساتها في املنامة فبراير 
املاضي، ونأمل حتقيق أفضل 

النتائج في البطولتني«.
وذكــر أن بطولــة فــزاع 
الدوليــة للمعاقني، معتمدة 
من قبل اللجنــة الباراملبية 
الدولية )IPC(، كما أنها تعد 
مــن بني أهم أربــع بطوالت 
عاملية للمعاقني، مضيفا عادة 
ما تشــهد البطولة مشاركة 

محسن العجمي

يوم املرأة.. أنشطة رياضية وتوعوية مبشاركة 700 رياضية
هادي العنزي

بحضــور أكثــر مــن 7٠٠ 
رياضية من مختلف األعمار، 
وفعاليات رياضية واجتماعية 
وترفيهية متنوعة، اختتم مساء 
أمس األول يوم املرأة الرياضي 
األول، مبقــر اللجنة األوملبية 
الكويتية املؤقت مبركز شباب 
مدينة جابر األحمد الرياضي، 
مبشاركة أكثر من ٢٠ مؤسسة 
رياضية واجتماعية، وتخلل 
حفــل اخلتــام عــروض فنية 
أللعاب الكراتيه، والتايكوندو، 

واملبارزة، واجلمباز.
وحضــر ختام يــوم املرأة 
الرئيــس  األول  الرياضــي 
الفخــري للنــادي الكويتــي 
الرياضــي للمعاقني الشــيخة 
شــيخة العبــداهلل، ونائــب 
رئيــس مجلــس إدارة اللجنة 
األوملبية الكويتية محمد جعفر، 
ونائب مدير عام الهيئة العامة 
للرياضة التنافسية في الهيئة 
العامة للرياضة د.صقر املال، 
واألمني العام املســاعد للجنة 
األوملبية علي املري، ورئيسة 
جلنة رياضة املرأة في اللجنة 
حيــات،  فاطمــة  األوملبيــة 
والسفيرة الكندية عليا مواني، 
والســفيرة البريطانية بليندا 
لويس، والسفيرة األندونيسية 
لينا ماريانا، ورئيسة مجلس 
إدارة نــادي فتيــات العيــون 
ونائبــة  الشــمري،  فاطمــة 
رئيــس مجلــس إدارة نــادي 
ســلوى الصباح نائلة العلي، 
وأمينة السر العام بنادي الفتاة 
د. ســلوى العازمي، ورئيسة 
اللجنة النســائية فــي احتاد 
كــرة اليد د.اجلــازي املونس، 
ورئيسة اللجنة النسائية في 
احتاد الكراتيه سعاد الرومي، 
ورئيســة مجلس إدارة نادي 

الطموح رحاب بورسلي.
وأشادت الشــيخة شيخة 
العبــداهلل بالتنظيــم الرائــع 
ليــوم املرأة الرياضــي األول، 
وقالت: »بسعادة بالغة شهدنا 
يوما رياضيــا متكامال للمرأة 
الكويتية، مبشــاركة واســعة 
مــن مختلــف األعمــار، وفــي 
عدة ألعاب متنوعة، وهذا من 
شأنه أن يعد مبستقبل مشرق 

األوملبيــة الكويتيــة محمــد 
جعفر علــى تقدمي كافة أوجه 
الدعــم للرياضــة النســائية، 
وقال: »سعداء وفخورون بهذا 
النشاط الرياضي واالجتماعي 
املتنــوع، واحلضــور الكبير 
للرياضيات من مختلف الفئات 
السنية، وسوف نسعى إلقامة 
اليوم الرياضي للمرأة كل عام 

املشاركني في احلدث الرياضي 
األول من نوعه في الكويت.

وأبدى ســعادته بالعرض 
الفنــي الــذي قدمتــه العبات 
منتخبنا الوطني للجمباز في 
ختام يوم املرأة الرياضي، وقال: 
»استمتعت كثيرا باألداء الرائع 
لالعبات اجلمبــاز، و)الهيئة( 
وبالتعاون مع اللجنة األوملبية 
الكويتية حريصــة على دعم 
الرياضة النســائية ملزيد من 

التطور والتفوق«.
إلــى ذلــك، ذكرت رئيســة 
جلنة رياضة املرأة في اللجنة 
األوملبية الكويتية فاطمة حيات 
أن إقامة يوم املرأة الرياضي كان 
أحد األهداف الرئيسة للجنة، 
وقــد وضعــت ضمــن اخلطة 
االستراتيجية للجنة للسنوات 

األربع املقبلة.
وقالــت: »حالــت جائحــة 
كورونا دون إقامة هذه املناسبة 
الرياضيــة العام املاضي، وقد 
بدأنا التحضير قبل 6 أشــهر 
إلقامــة اليوم الرياضي، حيث 
خاطبنــا العديد مــن اجلهات 
الرياضية واملجتمعية، وشهدنا 
تفاعال إيجابيا ســاعدنا كثيرا 

على إمتام املهمة بنجاح«.
إشادة ديبلوماسية

من جهتها، قالت السفيرة 
الكندية في الكويت عليا مواني: 
»إنه يوم جميل وفكرة رائعة 
لتشجيع املرأة على املشاركة 
فــي مختلف الرياضــات، وقد 
شــاركت بأكثــر مــن نشــاط 
رياضي في هذا احلدث الكبير، 
والرياضة تساعدنا كثيرا في 
جتاوز اآلثار اجلانبية جلائحة 
كورونا، والعودة سريعا إلى 
حياة طبيعية وصحية، فكريا 
وجسديا«. كما أبدت السفيرة 
االندونيســية لينــا ماريانــا 
ســعادتها باملشــاركة في يوم 
املــرأة. وقالت: »إنهــا جتربة 
رياضيــة مثاليــة ومتكاملة، 
أظهرت القدرات الرياضية التي 
تتمتع بها املرأة الكويتية، وقد 
ســعدت كثيرا باملشــاركة في 
األنشــطة املتنوعة، واألجواء 
املبهجة واحليوية التي شهدها 
اليوم الرياضي، وكذلك ودعم 
املرأة الرياضية في الكويت«.

في الســنوات املقبلة، والقادم 
أفضل«.

مــن جهته، شــكر د.صقر 
املال، رئيــس وأعضاء مجلس 
إدارة اللجنة األوملبية الكويتية 
على تنظيم وإقامة يوم املرأة 
الرياضي األول، وجلنة رياضة 
املــرأة فــي اللجنــة األوملبية 
برئاسة فاطمة حيات، وجميع 

الشيخة شيخة العبداهلل تتوسط رئيسة وأعضاء جلنة رياضة املرأة في اللجنة األوملبية الكويتية        )متني غوزال(

جانب من أنشطة اليوم الرياضي للمرأة

للرياضة النسائية، ونأمل على 
املسؤولني مزيدا من االهتمام 
بالرياضة النسائية، ودعمها، 
وتهيئــة البيئــة الرياضيــة 
املناسبة لالعبات، لكي يستطعن 
متثيل الكويت بصورة مشرفة 
في البطوالت العاملية املقبلة«.

مــن جانبــه، أكــد نائــب 
رئيــس مجلــس إدارة اللجنة 

العلي: البهجة في كل مكان
أبدت نائلة العلي سعادتها باألجواء التي شهدها 
اليوم الرياضي للمــرأة. وقالت: »البهجة في كل 
مكان، والتنظيم أكثر من رائع، وأمتنى أن يتكرر 
اليوم الرياضي للمــرأة في األعوام املقبلة، ولعل 
ما زاد من ســعادتنا احلضور الكبير الذي شهده 
اليوم الرياضي، أشكر جميع من شارك في اإلعداد 

والتنظيم لهذا االحتفال الكبير«.

بورسلي: املرأة عنوان للنجاح
أشادت رحاب بورسلي بإقامة اليوم الرياضي 
األول للمرأة. وقالت انه محل فخر واعتزاز جلميع 
السيدات، مضيفة: »فرحتنا كبيرة بهذه املناسبة، 

فقد أثبتت املرأة الكويتية كفاءتها في جميع املجاالت، 
واليوم تقدم نفسها بكفاءة عالية في املجال الرياضي، 
ونأمل أن يســتمر هذا اليوم في األعوام املقبلة«، 
الفتــة إلى أن فرحتها مضاعفة مبشــاركة نادي 

الطموح بفريق لكرة السلة.

املونس: تنوع خاطب مختلف الهوايات
أكدت د.اجلازي املونس أن يوم املرأة الرياضي 
جاء ناجحا بامتياز، مضيفة أن عدة جهات مشاركة 
بإيجابية واألعداد الغفيرة، والتنوع في األنشطة 
خاطب مختلف الهوايات، وهذه كلها أسباب تؤكد 

على جناح هذه الفعالية املتميزة، ونأمل أن يسهم 
اليوم الرياضي في تطور رياضي املرأة في الكويت، 

وتكراره في األعوام املقبلة.

الرومي: فرصة مثالية للتعارف
قالت ســعاد الرومي إن يوم املرأة الرياضي 
كان عامرا باألنشطة والفعاليات املتنوعة، وأدخل 
البهجة والسرور في قلوب جميع املشاركني، وجاء 
ذلك بتعاون األندية واالحتــادات، كما أن اليوم 
الرياضي كان فرصة مثالية للتعارف والتعاون بني 
الالعبات واإلداريات املنتسبات للنشاط الرياضي، 
وقد شارك احتاد الكراتيه، مبجموعة من عروض 
الكاتا والكراتيه، والقتال الوهمي، للتعريف بنشاط 

الكراتيه وفنونها املختلفة.

شيخة العبداهلل: مستقبل مشرق للرياضة النسائية الكويتية

املـال: يوم رياضي متكامل و»الهيئة« تدعم الرياضة النسائية
جعفر: سعداء وفخورون بالنشاط الرياضي واالجتماعي املتنوع

حيات: التحضير بدأ قبـل 6 أشهر ونأمل االستمرار مستقبـاًل

ملشاهدة الڤيديو

من أجواء احلدث


