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روضان الروضان يتسلم الكتاب من سعد كميل

النائب محمد هادي احلويلة يسّلم الكأس للفائز

استقبل روضان الروضان 
عميد اسرة الروضان 

احلكم الدولي سعد كميل 
الذي اهدى الروضان 

نسخة من كتاب مشواره 
الرياضي حتت عنوان 

»سعد كميل.. 25 عاما مع 
الصافرة«.

واشاد الروضان مبسيرة 
كميل احلافلة وشدد على 

انها مثال يحتذى بها 
للرياضي الكويتي الناجح 
الذي خدم بالده ملا يزيد 

على ربع قرن بكل اخالص 
وتفان.

وشكر كميل الروضان 
على حسن استقباله وثمن 
دعمه للرياضة والرياضيني 

مشيرا الى انه لن يأل 
اي جهد في خدمة الكرة 

الكويتية من اي موقع كان.

روضان يشيد 
مبسيرة كميل 

»بندرنا« ظفر بكأس احلويلة في األحمدي

منذ سنوات طويلة.
وتابــع: ان رياضة السباقات 
حتتاج ملزيد من االهتمام حتى 
تتطور بجميع مســــتوياتها 

الفنية نحو األفضل.

واملعنوي سواء احلكومي او 
القطاع اخلاص.

وقال انـــه يعــشــــق هذه 
الرياضة العربية وحاول غرسها 
في نفوس أبنــائه ملمارستها 

حقــــق اجلــــواد »بندرنا« 
السطبل العذاب بقيادة اخليال 
سيسليو الفوز باملركز األول 
بعد تفوقه على جياد الدرجة 
الثانية، السيما »الوسم« الذي 
حاول مالحقتــــه ولكن دون 
جدوى ليكسب الكأس النائب 
محمد هــــادي احلويلة عضو 

مجلس األمة.
فيما حسم اجلواد »مقدام« 
الهاجري  الســــطبل طامــــي 
املنافـــســــة القــوية عنـــدما 
دخــــل في صراع شــــديد مع 
»همدان« في الطريق املستقيم 
النتيجة لصاحله  ليحســــم 
ويكســــب كـــــــأس هـــادي 
هـــايــــف احلويلــــة عضــــو 
مجلس األمة الســــابق، وذلك 
في االجتماع الـ 22 لســــباق 
اخليل الذي أقيم عصر امس 
على مضمار املغفور له الشيخ 
عبداهلل اجلابر في فروسية 

األحمدي.
فمن جانبه، أكد هادي هايف 
احلويلة عضو مجلس األمة 
السابق ان رياضة الفروسية 
من الرياضات الشعبية لكونها 
من التراث العربي واإلسالمي 
الــــذي يفتــــرض االهتمام به 
من خالل زيادة الدعم املادي 

املتألق علي  الفــــارس  حقق 
اخلرافــــي مــــن مركــــز الكويت 
للفروســــية فوزا كبيرا عندما 
تفوق على نفسه في منافسات 
اجلولة الثالثة على ارتفاع 130 
سم ليحرز املركز االول والثاني 
فيما جاء الفارس راشد العجمي 
عن احتاد الشــــرطة للفروسية 
باملركز الثالث في مسابقات اليوم 
االول لبطولة الكويت الوطنية 
لقفز احلواجز والتي اقيمت اول 
من امس على مضمار نادي الصيد 

والفروسية.
البطولة  حضر منافســــات 
جماهيــــر غفيــــرة مــــن محبي 
ومتابعي رياضة قفز احلواجز 
وفي مقدمتهم الشيخ ضاري الفهد 
رئيس نادي الصيد والفروسية 
وطارق امليلم رئيس نادي املسيلة 
للفروســــية وحميد دحل مدير 
االحتاد العسكري وعبداهلل فيروز 

مدير عام النادي.
مــــن جانبــــه، هنأ الشــــيخ 
ضــــاري الفهــــد رئيــــس نادي 
الصيــــد والفروســــية جميــــع 
منتسبي رياضة قفز احلواجز 
لتنظيم بطولــــة بحجم بطولة 
الكويــــت الوطنية الرابعة لقفز 

احلواجز.
البطولــــة احلالية  ان  وقال 
جنحت قبل انطالقها وذلك الرتفاع 
عدد الفرسان والفارسات املشاركني 

في املسابقات املختلفة.
واضــــاف ان رياضــــة قفــــز 
احلواجز تتطور بشكل ايجابي 
رغم بعض الصعوبات واملعوقات 
التي صادفتها بالفترة االخيرة.
واكد ان فرســــان وفارسات 
الكويــــت ســــيبذلون قصارى 
جهدهم لرفع مستوياتهم الفنية 
لتحقيق املزيد من االنتصارات 
في املستقبل لكي تعود فروسية 
الكويت كسابق عهدها في مقدمة 

دول املنطقة.
وفي ختام تصريحه، متنى من 
اهلل سبحانه وتعالى ان يتماثل 
الفارس وليد الدويسان للشفاء 
التام والعودة ملشاركة زمالئه 

اآلخرين.
ووعد محبي ومتابعي رياضة 
قفــــز احلواجــــز بتســــخير كل 
الصعوبات التي تقف حجر عثرة 
في وجه تقدم رياضة الفروسية 

بوجه عام.

من ناحيتــــه، اعرب الفارس 
علي اخلرافي عن سعادته البالغة 
بالفوز باملركزين االول والثاني 
في مسابقة اجلولة الثالثة، وقال 
انه تفوق في املســــابقة رغم ان 
احلواجز على ارتفاع 130 ســــم 
الفرســــان  ومبشــــاركة افضل 
احملليــــني وذلك بفضل اهلل اوال 

الثاني بزمـــن 85.68، وحصل 
الفارس فهد الشرهان على املركز 
الثالث بزمـــن 47.74 من نادي 

الصيد والفروسية.
الثانية على  وفي اجلولـــة 
ارتفاع 115 ســـم وشـــارك فيها 
ثالثون فارســـا وفارسة، حيث 
جنح اربعة وعشرون منهم في 

ثم االستعدادات الفنية والبدنية 
والذهنيــــة خلــــوض مثل هذه 

املنافسات القوية.
وفي ختام تصريحه، تقدم 
بجزيل الشكر واالمتنان جلميع 
زمالئه الذين قاموا بتهنئته فور 
انتهاء املنافســـات، وفيما يلي 

نتائج املسابقة بالكامل:

اجتياز املرحلة من دون اخطاء 
فيما مت اســـتبعاد ســـتة فقط، 
االولى كانت نـــورا القعود من 
مركز الكويت للفروسية بزمن 
38.85، والثاني شادي الصوان 
الكويت للفروســـية  من مركز 
بزمن 40.84، والثالث يوســـف 
الصبـــاح مـــن مركـــز الكويت 

اجلولة االولى على ارتفاع 105 
سم وشارك فيها تسعة وخمسون 
فارسا وفارسة، حيث جنح اربعة 
وثالثون منهم باجتياز املرحلة 

دون اخطاء.
وفازت الفارسة يارا الهنيدي 
باملركز االول بزمن 43.38 وجاء 
الفارس عثمـــان الغامن باملركز 

للفروســـية بزمن 42.94، وفي 
اجلولة الثالثة على ارتفاع 130 
سم وشارك فيها عشرة فرسان 
وفارســـات فقط متكن الفارس 
علي اخلرافي من الفوز باملركزين 
االول والثاني بينما جاء الفارس 
راشد العجمي من احتاد الشرطة 

في املركز الثالث.

الفهد يهنئ الفائزين ويدعو للفارس الدويسان بالشفاء

اخلرافي يحرز املركز األول في قفز احلواجز بالصيد والفروسية

الشيخ ضاري الفهد مع الفرسان والفارسات األبطال

الفارس علي اخلرافي يتسلم الكأس من الشيخ ضاري الفهد الفهد يسلم الكأس للفارسة نورة القعيديارا الهنيدي احرزت املركز األول في املسابقة األولى


