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فهد العنزي

ختام بطولة اخليل املصرية ضمن مهرجان الكويت الوطني للجواد العربي 
اختتمت السبت بطولة اخليل املصرية 
الرابعة ضمن مهرجان الكويت الوطني 
للجواد العربي والتي أقيمت في ميدان 
بيت العرب برعاية سمو ولي العهد الشيخ 
ن���واف األح��م��د اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح وال��ذي 
يتضمن ايضا اق��ام��ة البطولة الوطنية 

املقررة بعد أسبوعني.
وأع���رب ممثل راع���ي البطولة وزي��ر 
اإلع��ام ووزي��ر الدولة لشؤون الشباب 
محمد اجلبري في كلمته عقب حضوره 
ختام البطولة عن فخره واعتزازه الكبيرين 
بتمثيل سمو ولي العهد حلضور ختام هذه 
البطولة الكبيرة متمنيا جلميع املشاركني 

التوفيق والنجاح.
وأك���د اجل��ب��ري ان رع��اي��ة سمو ولي 

العهد لهذه الرياضة االصيلة أسهمت 
ف��ي دع��م انتشارها ووصولها ال��ى هذه 
املكانة املرموقة مشيدا بالتنظيم املميز 
ملركز اجل��واد العربي )بيت العرب( لهذا 

املهرجان الكبير.
من جانبها قدمت الوكيل املساعد في 
الديوان األميري واملدير العام ملركز اجلواد 
العربي )بيت العرب( الشيخة سارة الفهد 
الصباح جزيل الشكر ووافر االمتنان ملقام 
سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
وسمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
على رعايتهما للمركز وال��ت��ي ساهمت 
في النهوض بالهواية وحتقيق أنشطته 

جناحات كبيرة.
وقالت الشيخة سارة الصباح في بيان 

صحفي مبناسبة اخل��ت��ام ان منافسات 
البطولة حفلت مبستويات جيدة في ظل 
متيز امل��رب��ني الكويتيني إذ ب��ات دوره��م 
فاعا وملموسا في عملية حتسني االنتاج 
وتطوير ساالت اخليل العربية خصوصا 
ذات ال��دم��اء املصرية حيث تعد الكويت 
م��رك��زا مميزا الن��ت��اج وتربية ساالتها 

املختلفة.
وأك���دت ال��ت��زام مركز اجل���واد العربي 
بتحقيق أه��م أه��داف��ه املتمثلة ف��ي حفظ 
س��االت اخليل العربية ال��ن��ادرة منوهة 
باملشاركة املميزة ملالكي ومربي اخليل 
بالكويت في فعاليات البطولة ما أدى الى 
جناحها رغم إقامتها في يوم واحد بسبب 
حالة الطقس التي سادت الباد خال األيام 

املاضية. 
وأسفرت نتائج البطولة التي شملت 
ست فئات عن فوز املهرة )نور اجلوهرة( 
ملالكها ن��اص��ر السعيد ب��امل��رك��ز األول 
ف��ي مسابقة أج��م��ل ف��ل��وة لعمر )سنة 
وما دون( في حني أح��رز املهر )شاهني 
الوافي( ملالكه الشيخ عبدالله الصباح 
لقب منافسات أج��م��ل فلو املخصصة 
لنفس العمر. وفي مسابقة أجمل مهرة 
)عمر سنتني إل��ى ث��اث سنوات( فازت 
امل��ه��رة )زي��ن��ة ال��ن��واص��ي( ملالكها عام 
الكندري باملركز األول بينما أحرز اجلواد 
)نشمي الزودير( العائد حلسن الهندال 
باملركز األول في مسابقة أجمل مهر )عمر 

سنتني إلى ثاث سنوات(.

ميزانية األهلي األعلى في مصر 
مبليار و200 مليون جنيه

تصدر النادي األهلي، األندية املصرية في ميزانية عام 
2018 بعد جتاوزها مليار و200 مليون جنيه.

وكشفت ميزانية النادي األهلي املصري، أن اإلجمالي العام 
يصل إلي مليار و294 مليون و126 الف و760 جنيه.

وكشفت امليزانية عن وجود فائض في نشاط النادي األهلي 
املصري يقدر ب�402 مليون و959 الف و797 جنيه مقابل 

204 مايني و10 آالف و462 جنيه لعام 2016.
وكشفت امليزانية عن وجود فائض في نشاط كرة القدم 

يقدر ب�24 مليون و574 ألف و469 جنيه.
وأشارت امليزانية إلى أن إيرادات النشاط بشكل عام وصلت 

إلى 579 مليون و238 ألف و202 جنيه.
من جهة أخرى قرر مجلس إدارة النادي األهلي برئاسة 
محمود اخلطيب، تكليف سيد عبد احلفيظ مدير الكرة السابق 
بالقلعة احلمراء مبتابعة قطاع كرة القدم، وتقدمي تقرير شامل 

إلى رئيس النادي خال أسبوع.
وط��ل��ب مجلس إدارة األه��ل��ي م��ن ع��ب��د احل��ف��ي��ظ تقدمي 
ترشيحات للعمل في إدارات القطاع املختلفة متهيًدا لتصحيح 
املسار بعد ضياع لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني 

على التوالي.
وكان سيد عبد احلفيظ قد تواجد في النادي اليوم السبت 
وحضر ع��دة اجتماعات م��ع اخلطيب وم��ع عدلي القيعي 
مستشار التعاقدات للتعرف على التفاصيل اخلاصة بقطاع 
الكرة. ووعد محمود اخلطيب بثورة تصحيح في ملف كرة 
القدم بعد أن خسر الفريق األحمر على يد الترجي التونسي 

بثاثية دون رد ليضيع لقب دوري أبطال أفريقيا.
وكان عبد احلفيظ قد رحل عن منصب مدير الكرة باألهلي 
قبل 4 أشهر فقط مع اجلهاز الفني السابق بقيادة حسام 

البدري.

14 للرماية  افتتاح منافسات البطولة العربية ال� 
الشاملة بالدوحة مبشاركة كويتية

انطلقت السبت منافسات البطولة العربية للرماية الشاملة 
ال�14 مبشاركة اكثر من 200 رياضي ورياضية ميثلون 10 
منتخبات عربية وخليجية يتنافسون في مسابقات الشوزن 

والبندقية واملسدس.
واك��د رئيس االحت���اد العربي للرماية املهندس دعيج 
العتيبي في كلمته خال االفتتاح اهمية التواجد العربي في 
الدوحة وخاصة في مجمع ميادين لوسيل للرماية والذي يعد 
واحدا من اهم امليادين املتخصصة خاصة بعد افتتاح صالة 

النهائيات للبندقية واملسدس.
واضاف العتيبي ان مجمع ميادين لوسيل للرماية يضيف 
مزيدا من النجاحات التي يشهدها االحتاد القطري للعبة على 
مستوى العالم معربا عن امله في ان يقدم رياضينا افضل 
االرق��ام خاصة ونحن مقبلون على اح��داث رياضية مهمة 

ومؤهلة لاوملبياد.
وبني ان البطولة العربية محط انظار اجلميع من خال 

النتائج التي سيحققها جميع املشاركني.
من جهته اك��د رئيس االحت��اد القطري للرماية والقوس 
والسهم علي الكواري في كلمته ان هذه البطولة تهدف الى 

جمع كل رياضي اللعبة على ارض قطر من اجل التواصل 
االخوي والتنافس الرياضي.

واش��ار ال��ك��واري ال��ى ال��دور الكبير ال��ذي يلعبه االحت��اد 
العربي للرماية من خال تواصله ودعمه للمنتخبات املشاركة 
مبينا ان االحتاد القطري للعبة قد سخر كل جهوده من اجل 

االحتفاء باالشقاء.
وشهد حفل افتتاح البطولة التي تستمر 10 أيام استعراض 
اسماء واعام الدول املشاركة اضافة الى مشاهد تلفزيونية 
اظهرت معالم كل دولة مشاركة في البطولة الى جانب لوحة 

تراثية فنية.
في سياق متصل عقد مبجمع ميادين لوسيل للرماية 
االجتماع الفني اخلاص بالبطولة بحضور العتيبي والكواري 
اضافة الى امني السر العام باالحتاد القطري ومدير البطولة 
ماجد النعيمي عضو مجلس االدارة رئيس اللجنة الفنية 

باالحتاد القطري للرماية عبدالله احلمادي.
كما حضر االجتماع الذي بحث افضل السبل التي تهدف 
الى تطوير اداء املنتخبات العريية ممثلي املنتخبات اخلليجية 

والعربية املشاركة في البطولة.
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اإلصابة تبعد العنزي 
5 أشهر عن املالعب 

استقر الرأي داخل اجلهاز الطبي في منتخب الكويت، على مغادرة العب األزرق 
واملرخية القطري فهد العنزي إلى إسبانيا، للخضوع جلراحة على يد الطبيب 

اإلسباني رامون جوجات.
وكان العنزي قد تعرض لكسر في الساق اليسرى )عظمة الشظية(، إلى جانب 

متزق في أربطة الكاحل.
وقال طبيب املنتخب عبداملجيد البناي، إن العنزي اختار أن يغادر إلى إسبانيا، 
ليكون حتت إشراف جوجات الذي يتمتع بخبرة كبيرة في اجلراحات املشابهة 

حلالة العنزي.
وأضاف البناي أن العنزي يحتاج إلى 5 أشهر كحد أقصى، ليتسنى له العودة 

إلى املاعب، مشيرا إلى أن الاعب سيخضع بعدها للتأهيل املناسب.


