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في مختلف األلعاب.
البك���ر في معرض  وقال 
القادس���ية  حديث���ه لالعبي 
شكرا لكم ألنكم سمحتم لي 
بتكرمي أبطال مثلكم الذي يعد 
أقل الواجب جتاهكم وأعدكم 
بأن يك���ون هناك تكرمي أكبر 
في ح���ال حتقيقكم للبطولة 
التي سيمثل فيها  اآلسيوية 
الكوي���ت وانتم  القادس���ية 
مؤهلون لذلك كونكم حققتم 
جميع األلق���اب احمللية على 
مدار الس���نني املاضية وأنتم 
كما عهدناكم عند حجم الثقة 
خاصة وأنكم تعدون كالعبني 
كويتيني م���ن األفضل قاريا 
نظير ما تقدمون من مستويات 
مميزة في اللعبة التي متتلك 
فيها الكويت دور الريادة في 
املنطقة مبمارستها وتقدمها 
وتطورها وكذلك انتش���ارها 
الذي زاد من شعبيتها شاكرا 
جمي���ع الوس���ائل اإلعالمية 
املقروءة واملرئية على تغطية 

هذا احلفل.
بدوره، توجه الشيخ فهد 
األحمد بالشكر للبكر على هذه 
البادرة الطيبة والتي تعطي 
الالعبني حاف���زا كبيرا وهم 

فهد األحمد يشيد ببادرة صاحب التكرمي لتحفيز الالعبني

البكر كرم فريق الصاالت بالقادسية
أبطال كأس »السوبر«

على أبواب املوسم الرياضي 
محليا بعد حتقيقهم لقب كأس 
السوبر عن جدارة واستحقاق، 
املزيد  وكذلك تشجيعا لبذل 
في املش���اركة اآلسيوية، كما 
القدساوية  ش���كر اجلماهير 
التي وقفت إلى جانب الفريق 
في جمي���ع إجنازاته وجميع 
األجه���زة اإلداري���ة والفنية 
والالعبني، الذين بذلوا مجهودا 
كبيرا وعملوا كأسرة واحدة 
التي  القم���ة  إلى  للوص���ول 
ستكون املسؤولية مضاعفة 
للحفاظ عليه���ا مؤكدا ثقته 
الكامل���ة بانهم على قدر هذه 
املسؤولية ألنهم يعملون من 
خالل صرح عريق وش���امخ 

كالنادي امللكي.

شهد ديوان اجلاسم مبنطقة 
القادس���ية أمس األول، حفل 
تكرمي رج���ل األعم���ال فهد 
عبدالرحم���ن البك���ر رئيس 
مجلس إدارة شركة »وينرز« 
العاملية للتجارة للفريق األول 
لكرة الق���دم للصاالت بنادي 
القادس���ية مبناسبة حتقيقه 
كأس السوبر بعد فوزه على 
شقيقه العربي في افتتاحية 

املوسم للعبة.
وشهد احلفل حضور عضو 
مجلس إدارة نادي القادسية 
مدي���ر عام لعبة ك���رة القدم 
للصاالت الش���يخ فهد أحمد 
الفهد ونائب رئيس احتاد الكرة 
هايف املطيري وسكرتير عام 
االحتاد سهو السهو وحارس 
الكروي األول  الفريق  مرمى 
باألصفر نواف اخلالدي وعدد 
من الش���خصيات الرياضية 

واإلعالمية ومحبي اللعبة.
من ناحيت���ه، بارك البكر 
لفريق الصاالت حصولهم على 
هذا اإلجناز الذي يضاف إلى 
بطوالت املوسم املاضي مثنيا 
الالعبون ومن  على ما قدمه 
خلفهم جميع األجهزة اإلدارية 
والفنية العاملة التي من خالل 
تضاف���ر جهودها تعمل على 
حتقيق طموحات اجلماهير 
إلى  القدساوية للعبة تفتقر 
املساندة والدعم على مستوى 
املنتخب���ات الوطنية مع أنها 
تسهم بشكل واضح في رفع 
اسم الكويت من خالل متثيلها 
في مختلف احملافل اإلقليمية 

والقارية والدولية.
البك���ر مثاال عن  وضرب 
حصول أزرق الصاالت على 
بطولة اخللي���ج ومن بعدها 
تأهله من���ذ فت���رة قصيرة 
لنهائي���ات كأس آس���يا عن 
الذي  الوقت  ف���ي  مجموعته 
غاب فيه الدعم واالهتمام عن 
منتخبنا الوطني، مؤكدا أن هذا 
التكرمي يأتي حتت إطار الدور 
الذي يجب أن يقوم به القطاع 
اخل���اص في دع���م الرياضة 
فهد البكر حامال الكأس مع الفهدالكويتية بأنديتها ومنتخباتها 

القحص يستقبل وفد
»املعاقني« املتأهل إلى بطولة العالم

استقبل خليف القحص عضو مجلس اإلدارة 
وفد النادي الرياضي للمعاقني لكرة الطاولة 
بعد وصوله قادما من مش���اركته في بطولة 
مصر الدولية املفتوحة لك���رة الطاولة التي 
أقيمت مبدينة شرم الشيخ والتأهل لبطولة 
العالم بالصني، وذلك بعد حصول النادي على 
3 ميداليات:ذهبية الفرق وحصل عليها الالعب 
حامد وبدان، وذهبية الفردي لالعب حامد وبدان، 

وفضية فردي لالعب عيسى الرشيدي.
وحصل دعيج ابداح على دورة التصنيف في 
لعبة كرة الطاولة للمعاقني والتي أقيمت على 

هامش بطولة مصر املفتوحة لكرة الطاولة.
وأهدى القحص هذا اإلجناز لصاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد، متمنيا دوام التوفيق 
وحتقيق االجنازات للرياضة الكويتية بصفة 

عامة ورياضة املعاقني بصفة خاصة.

خليف القحص مستقبال وفد املعاقني 

خليف القحص والبطل حامد وبدان بطل ذهبية فردي كرة الطاولة

الشيخ فهد األحمد مع املكرمني 

اسطبل األبرق يؤكد تفوقه بتسجيله االنتصار الرابع على التوالي في الصيد والفروسية

»أوطاني« يظفر بجائزة سيارة الشهيد
و»الديغولي«  يقتنص كأس احلساوي

مسافة 1800 متر وقيد فيه 
ستة رؤوس 

٭ االول )حميداني( السطبل 
دس���مان باخليال س���عد 

العجمي 
الثان���ي )مايغش���مر(  ٭ 
السطبل دس���مان باخليال 

موغن 
٭ الثالث )عقيق( السطبل 

دسمان باخليال توفيق 
املس���افة/ بعيد/ طوالن 

الزمن 
الثالث جلياد  الش���وط 
املبتدئات على مسافة 1400 

وقيد فيه عشرة رؤوس 
٭ االول )مهوس( السطبل 

النشاما باخليال موغن 
٭ الثان���ي )غ���ال فيصل( 
السطبل املأل باخليال انتوني 

دو
الثالث )س���هم ناصر(  ٭ 
الس���طبل الصفار باخليال 

ستيف 
٭ املس���افة/ بعي���د/ طول 
الزم���ن 3/27/1  ونص���ف 

دقيقة 
الش���وط الرب���ع جلياد 
الدرجة الثانية على مسافة 
1400 متر وقيد فيه عشرة 

رؤوس 
٭ االول )هال شرق( السطبل 

أبناء نايف الدبوس 
٭ الثاني )عادي( السطبل 
النش���اما باخليال انتوني 

دو 
٭ الثالث )ش���امخ الهامة( 
السطبل فهد سالم باخليال 

سالم العجمي 
املس���افة/ بعيد/ طول 

الزمن 3/34/2 دقيقة 
الشوط اخلامس جلياد 
الدرجة الثالثة على مسافة 
2000 متر وقيد فيه ثالثة 

عشر رأسا 
)الديغول���ي(  االول  ٭ 
السطبل العصيمي باخليال 

مكارثي 
٭ الثاني )جهران( السطبل 

األبرق باخليال ريان 
٭ الثالث )احملضار( السطبل 

النشاما باخليال موغن 
املس���افة/ بعيد/ بعيد 

الزمن 4/6/2 دقيقة
الشوط السادس جلياد 
الدرجة االولى على مسافة 
1600 متر وقيد فيه سبعة 

رؤوس 
٭ األول )أوطاني( السطبل 

األبرق باخليال ريان 
الثان���ي )ع���ز حمود( ٭ 
النشاما باخليال  السطبل 

انتوني دو 
٭ الثالث )خليف( السطبل 

النشاما باخليال مورغن 
املس���افة/ بعيد/ بعيد 

الزمن 9/38/1 دقيقة

العربية األصيلة على مسافة 
2200 متر وقيد فيه خمسة 

رؤوس
٭ االول )كابنت س���تيف( 
السطبل السيحان باخليال 

ستيف 
الثاني )جود( السطبل  ٭ 
فهد عويض باخليال انتوني 

دو 
٭ الثالث )م���وج أطايب( 
الس���طبل أطايب باخليال 

محمد الفرماوي
املس���افة/ بعيد/ بعيد 

الزمن 53/1 دقيقة
الثاني جلياد  الش���وط 
مختلط نت���اج محلي على 

الرائع  أثب����ت اجل����واد 
)أوطاني( السطبل األبرق 
بأنه بطل املضمار الكويتي 
بال من����ازع عندما س����جل 
انتصاره الرابع على التوالي 
بفوزه الكبير وتفوقه على 
القوية  عدد م����ن اجلي����اد 
املشاركة في الشوط السادس 
الرئيس����ي ليكسب جائزة 
س����يارة الشهيد فيما حقق 
اجلواد )الديغولي( السطبل 
العصيمي باخليال مكارثي 
فوزه االول اثر تغلبه علي 
جياد الدرجة الثالثة مبسافة 
2000 متر ليكس����ب كاس 
املرحوم مبارك عبدالعزيز 
احلساوي وذلك في سباق 
االجتماع الثامن الذي أقيم 
عصر امس االول على مضمار 

نادي الصيد والفروسية.
ومن جانبه ثمن الشيخ 
صباح فهد الناصر أمني السر 
العام الدور الكبير للشيوخ 
الب����ارزة  والش����خصيات 
والقطاع اخلاص من خالل 
امل����ادي واملعنوي،  دعمهم 
الفنية  وأشاد باملستويات 
لكافة األشواط الستة التي 
أقيمت باألمس االول، حيث 
ش����هدت منافسات ساخنة 
نالت إعجاب واستحس����ان 

اجلماهير 
وقال انه يشعر بالسعادة 
البالغة بفوز جواد )أوطاني(، 
حي����ث يعتبر إجنازا كبيرا 
الرابع  لتسجيله االنتصار 

على التوالي. 
في ختام تصريحه بارك 
جلمي���ع أصح���اب ومالك 
الفوز  الذين حققوا  اخليل 
الذين لم  ومتنى لآلخرين 
يحالفهم احلظ التوفيق في 
املستقبل، مؤكدا ان رياضة 
الفروسية ليست من أجل 
الرب���ح واخلس���ارة فقط 
وإمنا هواية نبيلة ترتبط 

باملوروث الشعبي.
فيما يلي نتائج االجتماع 

الثامن:
الش���وط االول للخيل 

م مفتاح سيارة الشهيد للفائز  الشيخ صباح فهد الناصر يسلِّ

اجلواد الفائز بالكأس

الرشيدي مطلوب في الدوري السعودي وهايل يغيب 10 أيام

عاشور: اليزال عرضنا ألمان ساري املفعول
 ونحن بانتظار الرد

خدمات العبني منهم فيصل 
زايد من اجله����راء ومحمد 

الظفيري من الساحل.
من جهة أخرى، تردد خالل 
الساعات القليلة املاضية عن 
تلق����ي إدارة العربي عرضا 
رس����ميا من نادي الشباب 
الس����عودي لطلب خدمات 
الهداف فهد الرشيدي ملدة 6 
أشهر مقابل 250 ألف دوالر، 
ولم يرشح أي موقف رسمي 
من الالعب أو إدارة األخضر 

حول العرض السعودي.

وفي سياق متصل، أكدت 
التقارير الطبية الصادرة من 
اجلهاز الطبي للفريق إصابة 
األردني أحمد هايل بكدمة 
العمود  في إحدى فق����رات 
الفقري أثناء مباراة الفريق 
أمام الساحل ضمن اجلولة 

ال� 13 للدوري.
وذكرت التقارير أن هايل 
يحت����اج إلى ع����الج مكثف 
وراحة إجبارية تتجاوز ال� 
10 أيام قب����ل أن يعود إلى 

املالعب.

مضيف����ا، الي����زال عرضنا 
المان ساري املفعول ونحن 

بانتظار الرد.
اجلدير بالذكر أن عاشور 
التعاقدات  يتول����ى مل����ف 
لالعبني احملترفني أو احملليني 
حي����ث يس����عى للحصول 
على خدمات اكثر من العب 
لس����د الثغرات في صفوف 

الفريق.
وسبق أن أعلن عاشور أن 
إدارة ناديه تتفاوض مع عدة 
أندية محلية للحصول على 

مبارك الخالدي

أكد نائب رئيس النادي 
العربي عبدالعزيز عاشور 
ف����ي تصريح����ات للمركز 
اإلعالمي للقلعة اخلضراء 
انه زار القادسية، حيث قال 
انه اجتم����ع برئيس نادي 
القادسية الشيخ خالد الفهد 
حيث تناول االجتماع عرضا 
الالعب حمد  رسميا لطلب 
أم����ان، الفتا إلى أن الزيارة 
لم تكن لتقدمي االعتذارات، 

)الزرق .كوم( مهاجم العربي فهد الرشيدي مطلوب للشباب السعودي  


