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ضاري الفهد »فارس« يمسك بناصية نادي الصيد والفروسية نحو االنتصارات واأللقاب

سمير بو سعد
»اخليل معق���ود بنواصيها 
اخلير«.. وكل اخلير، والفروسية 
ن���ادي الصيد  ف���ي  جتس���دت 
والفروسية احملافظ على رياضة 
اآلباء واالجداد »حاضن« اخلير 
والبط���والت وااللقاب بنواصي 
اغلى الفرسان ملنافسات النادي 
الفروسية  الذي رسخ ش���موخ 
والفرس���ان من خالل االجنازات 
التي تتوالى منذ تأسيس النادي 
العريق ع���ام 1964 حتى وقتنا 
احلال���ي حيث يدي���ر »ناصية« 
النادي فارس ُهم���ام قادر على 
التغلب على كل منافسيه وعلى 
كل العقبات والعراقيل ليصل الى 
منصات التتويج ممثال في أبناء 
الكويت وفرسانها وفارساتها، 
والفارس هو الشيخ ضاري فهد 
االحمد رئي���س النادي واملكمل 

للسيرة املظفرة بالنادي.
جهود »الف����ارس الضاري« 
وم����ن مع����ه أكمل����ت الصورة 
الرائعة والناصعة لوجه الكويت 
ن����ادي الصيد  احلض����اري في 
ادارة  والفروس����ية حيث دأبت 
النادي على تنظيم املناس����بات 
والبطوالت اخلليجية واالقليمية 
ولم تنس س����باقات ومسابقات 
امل����زادات للخي����ول االصيل����ة 
التام م����ع املنظمات  والتعاون 
الدولية من اجل حتسني صورة 
اخليل العرب����ي وقوته وقدرته 
من خالل تطبيق افضل الشروط 
وانسب السالالت التي تزيد من 
عراقة نادي الصيد والفروسية 
سعيا الى هدف واحد هو حتقيق 
االجن����ازات والبطوالت باس����م 

الكويت اوال واخيرا.
»األنباء« دخل���ت الى معقل 

الفرس���ان وكانت س���باقة في 
تسليط الضوء على ناد يعتبر 
وقفة ش���موخ وعز في تنظيم 
الكؤوس احمللية واجلوائز املقدمة 
من االفاضل وكبار املجتمع ومن 
جميع شرائح الكويت التي كانت 
لها حصة في سباقات النادي منذ 
انطالقته حت���ى وقتنا احلاضر 
النادي  وس���نواكب نش���اطات 
في تقري���ر من 3 حلقات نبدأها 

اليوم.

موقع وعالمة فارقة

ويقع نادي الصيد والفروسية 
على طريق الدائري السادس وهو 
ناد رياضي اجتماعي يهدف الى 
تشجيع املواطنني واملقيمني على 
ممارسة العديد من أنواع الرياضة 
وما يتصل بها من نواح ثقافية 
واجتماعية، لشغل أوقات فراغ 

األعضاء مبا يعود عليهم بالنفع 
في ه���ذه اجلوان���ب، وقد جنح 
النادي في حتقيق هذه األهداف 

جميعها.
الكويت  النادي في  وتأسس 
عام 1964 ملدة غير محدودة وقد 
أش���هر بتاريخ 1964/3/1 وأعيد 
إش���هار نظامه األساس���ي طبقا 
ألح���كام املرس���وم بقانون رقم 
)42( لسنة 1978 ثم أعيد إشهار 
الهيئة  نظامه األساس���ي بقرار 
العامة للشباب والرياضة رقم 

)138( لسنة 1995.
وتك���ون الن���ادي م���ن عدد 
املؤسسني الذين لم يقل عددهم 
عن 50 ش���خصا ال يستهدفون 
الكس���ب املادي وعلى رأس���هم 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد � الرئيس الفخري � 
وهو ناد متخصص يعنى بلعبة 

رياضية واحدة وهي »الفروسية«، 
وقد تعاقب عل���ى إدارة النادي 
ع���دد )4( مجالس خ���الل فترة 
ما بعد االحتالل الغاش���م وكان 
رؤس���اء هذه املجالس كالتالي: 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحم���د )املجلس األول 
والثان���ي(، عبداللطيف فيصل 
الش���يخ فهد اجلابر،  الثويني، 
الش���يخ ضاري الفهد، )املجلس 

احلالي(.

اإلنجازات

النادي خالل تلك  وقد حقق 
الفت���رة العديد م���ن اإلجنازات 
العربية والدولية  والبط���والت 

ومن أهمها:
امليدالي���ة الذهبية والفضية 
والبرونزية في البطولة اآلسيوية 
في العام 1982، امليدالية الذهبية 

للفردي »الفارسة نادية املطوع« 
الذهبي���ة للفرق في  وامليدالية 
البطولة العربية اخلامس���ة في 

العام 1985.

حرص من الفهد

ويحرص رئيس النادي الشيخ 
ضاري الفهد في كل تصريحاته 
وأحاديثه السابقة واحلالية على 
إب���راز دور الن���ادي وإجنازاته 
وأهميته ف���ي كل بطولة، وفي 
كلم���ة له يقول: يعتبر س���باق 
اخليل أحد األنشطة املهمة للنادي 
وتزدهر هذه الرياضة عاما بعد 
عام وتؤكد جناحها بفضل الدعم 
القائد  املادي واملس���تمر للوالد 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد، وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ نواف األحمد ورعاية 
واهتمام سمو الشيخ ناصر احملمد 

رئيس مجلس الوزراء، وفي كل 
موسم يشهد سباق اخليل تطورا 
جديدا لألفضل وصوال الستكمال 
جميع متطلباته لالرتقاء بهذه 
الرياضة »رياضة اآلباء واألجداد« 
ومبيدان السباق وصوال للعاملية 

املرتقبة في هذا املجال.
وعم���ال على ذلك فقد ش���هد 
مضمار س���باق اخليل صيانة 
املضم���ار بش���كل دوري لك���ي 
يواكب املضمار ميادين السباقات 
العاملية من حيث جودة األرضية 
للمحافظة على سالمة اخليول 
ويناسب مكانة الكويت احلبيبة 

في احملافل الدولية.
ومت تزويد املضمار باألضواء 
الكاش���فة وذل���ك للحفاظ على 
اجلياد من حرارة اجلو واملشاركة 

بالسباق ليال.
ومت التنسيق بني إدارة النادي 

ووزارة اإلع���الم والتي رحبت 
بالفكرة ووافقت مشكورة على 
نقل جميع حفالت السباق على 
قناة الش���باب والرياضة والتي 
تبث إرس���الها ف���ي جميع دول 
العالم إلظهار مس���توى رياضة 

اآلباء واألجداد دوليا.
وجرى حتدي���ث املقصورة 
الرئيسية وجميع املرافق امللحقة 
بها لتكون مواكبة بصورة جيدة 
الستقبال ضيوف النادي الذين 
يحض���رون لتق���دمي جوائزهم 
األس���بوعية واملتابع���ني لهذه 

الرياضة الشيقة.
كما مت عمل الصيانة الدورية 
والس���نوية ملواقف ومدرجات 
السباق وزراعة وتخضير املناطق 
الزراعية أمام املقصورة واملناطق 
الس���يارات  املج���اورة ملواقف 

وساحات عرض اخليل.

)احمد باكير(

»األنباء« تفتح ملف النادي العريق وتبرز نشاطاته ومنشآته

واجهة نادي الصيد والفروسية حملت شموخ الفروسية الكويتية منذ عام 1964 

الشيخ ضاري الفهد يتوج الفارس علي اخلرافي في مناسبة سابقة رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري الفهد يقود »ناصية« النادي نحو اإلجنازات


