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الجواد بخيت السطبل الدعية فاز بكأس األمير
برقم قياسي ...ودخل تاريخ األبطال
برعاية �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح االحمد الذي
�أناب عن �سموه حمافظ الفروانية
ال�شيخ في�صل احلمود وبح�ضور
م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة العامة
للريا�ضة الدكتور حمود فليطح
ونوابه الدكتور �صقر املال وعلي
م��روي وم�شعل الهدبه وحممود
ابل وال�شيخ �ضاري الفهد رئي�س
نادي ال�صيد والفرو�سية و�أمني
ال�رس ال�شيخ �صباح الفهد والأب
الروحي للفرو�سية ال�شيخ علي
احلمود وقيادات الفرو�سية ،جنح
اجل��واد بخيت ال�سطبل الدعية
بقيادة مورغن بالفوز بكا�س امري
البالد ملو�سم  2019املخ�ص�صة
للجياد �سن � 4.5سنوات على
م�سافة 2400م بزمن قيا�سي قدره
 8/30/2ق وجاء اجلواد �صامل
ال��ث��اين ل��ب��داح ال��ع��ذاب بقيادة
توفيق يف املركز الثاين واجلواد
توافيق ال�سطبل الدعية بقيادة
علي يف امل��رك��ز الثالث وقام
ال�شيخ في�صل احلمود ود .حمود
فليطح بت�سليم الكا�س الى ال�شيخ
عبدالله ال�سلمان عميد ا�سطبل
الدعية وتهنئته بالفوز وا�شادا
باملهرجان واملناف�سة املثرية
خ�ل�ال ال�����س��ب��اق��ات املختلفة
للمهرجان.
و�أع���رب ال�شيخ في�صل احلمود
عن ت�رشفه و�سعادته باالنابة
عن �صاحب ال�سمو امري البالد
بح�ضور املهرجان وت�سليم كا�س
�سموه ،وا���ض��اف ان �سموامري
ال��ب�لاد م��ن امل�ؤ�س�سني لنادي
ال�صيد والفرو�سية واملهتمني
بريا�ضة االباء واالجداد.

واعترب ال�شيخ في�صل ان الكل
فائز يف هذا املهرجان ومتنى
امل��زي��د وال��ن��ج��اح لريا�ضة
الفرو�سية وا�ستعادة مكانتها
ال�سابقة ،و�شكر �صاحب ال�سمو
على دعم �سموه الندية الفرو�سية
وانه �سيمثل �سموه يف مهرجان
نادي فرو�سية الفروانية اجلمعه
املقبل و�شكر رئي�س و�أع�ضاء
نادي ال�صيد والفرو�سية بقيادة
ال�شيخ �ضاري الفهد على التنظيم
واحلفاوة الطيبة.
ث��م ق��ام ال�شيخ ���ض��اري الفهد
وال�شيخ �صباح الفهد بتقدمي
�سيف ذهبي الى ال�شيخ في�صل
احلمود و�شكروه على احل�ضور
وتقدمي اغلى الك�ؤو�س الى ا�سطبل
الدعية.
كما اعرب د .حمود فليطح عن
�سعادته حل�ضور مهرجان امري
البالد بنادي ال�صيد والفرو�سية
وتواجد نواب املدير العام وهم
الدكتور �صقر املال وعلي مروي
وحممود ابل وم�شعل الهدبه ومت
تكرميهم من قبل ن��ادي ال�صيد
والفرو�سية بقيادة ال�شيخ �ضاري
و�أ�شاد فليطح بدعم �سمو الأمري
لريا�ضة االباء واالجداد وحر�ص
�سموه على دعم ريا�ضة االباء
واالج��داد و�شكر ال�شيخ �ضاري
على اجلهود املبذولة للنهو�ض
بريا�ضة الفرو�سية ومتنى املزيد
من التقدم والنجاح.
واعرب ال�شيخ عبدالله ال�سلمان
عميد ا�سطبل الدعية عن �سعادته
بالفوز باغلى الك�ؤو�س ك�أ�س
���ص��اح��ب ال�سمو �أم�ي�ر البالد
ودخ��ول قائمة االبطال واهدى

• ال�شيخ �ضاري الفهد قدم ك�أ�س �سمو الأمري لعمداء ا�سطبل الدعية

ال��ف��وز ملحبي ا�سطبل الدعية
وجلميع املالك وانه �سيقيم حفال
بهذه املنا�سبة التي تزامنت
مع احتفاالت الكويت باالعياد
الوطنية و�شكر جميع العاملني

أوفرتيك الثالث في سباق
سيارات القدرة والتحمل

• تتويج فريق �أوفرتيك بقيادة ال�شيخ مبارك ال�صباح

ف��از ف��ري��ق اوف��رت��ي��ك بقيادة
ال�شيخ مبارك ال�صباح باملركز
ال��ث��ال��ث يف �سباق �سيارات
القدرة والتحمل  2019الذي
ي��ع��د �أح���د �أ���ض��خ��م الأن�شطة
الريا�ضية التي تعنى بريا�ضة
�سباقات ال�سيارات على م�ستوى
منطقة اخلليج العربي ،املنظم

من قبل جولف رن يف مدينة
الكويت لريا�ضة املحركات
والذي �شارك فيه  16فريق ًا من
العديد من دول العامل حيث
يهتم ه��ذا ال�سباق بالقدرة
والتحمل لل�سيارات مل��دة 24
�ساعة متوا�صلة.
وب��ه��ذه املنا�سبة �أك��د رئي�س

فريق اوفرتيك ال�شيخ مبارك
ال�صباح حر�صه على امل�شاركة
يف هذه الريا�ضة ملا فيها من
متعة و�إثارة وت�شويق بالإ�ضافة
�إلى القدرة على التحمل موجها
خال�ص ال�شكر للراعي الذهبي
لل�سباق وفريق عمل Gulf Run
على التنظيم املميز.

با�سطبل ال��دع��ي��ة على اجلهد
املبذول لتحقيق هذا النجاح.
وم��ن جهة اخ��رى �أ�سفرت بقية
�أ�شواط املهرجان عن النتائج
التالية :فوز اجل��واد ديجوكيت

ال�سطبل الن�شاما بقيادة توفيق
بالكا�س املقدمة م��ن ال�شيخ
فهد اجلابر واملخ�ص�صة للخيل
العربية اال�صيلة عرب م�سافة
2000م بزمن 1/20/1ق وجاء

اجل��واد ديجيبيل لعبدالعزيز
ال�شمري بقيادة الفرماوي يف
املركز الثاين واجل��واد باهي�س
ال�سطبل الدعية بقيادة علي يف
امل��رك��ز الثالث وق���ام ال�شيخ

�ضاري الفهد بت�سليم الكا�س الى
عميد ا�سطبل الن�شاما ال�شيخ علي
احلمود وهناه بالفوز.
وف��از اجل��واد هال �شمه ال�سطبل
د�سمان بقيادة علي بالك�أ�س
املقدمة من ال�شيخ د .ابراهيم
ال��دع��ي��ج املخ�ص�صة للنتاج
املحلي على م�سافة 1200م بزمن
6/12/1ق وج��اء اجل���واد برق
د�سمان ال�سطبل د�سمان اي�ضا
بقيادة مكارثي يف املركز الثاين
واجل��واد غياث خلالد حجيالن
بقيادة �سامل يف املركز الثالث
وق��ام ال�شيخ ���ض��اري وال�شيخ
�صباح الفهد بت�سليم الكا�س الى
يعقوب الكندري وتهنئته بالفوز
وف����از اجل�����واد ب��ات��ل ل�صقر
ال���ف���رم���اوي ب��ق��ي��ادة من�صور
بالكا�س املقدمة من حمد نايف
ال��دب��و���س واملخ�ص�صة جلياد
ال��درج��ة الثالثة على م�سافة
1800م بزمن  3/50/1ق وجاء
اجل��واد جزيل ال�سطبل ابو�شيبه
بقيادة ال��ف��رم��اوي يف املركز
الثاين واجل��واد الطارف لثامر
البقمي بقيادة توفيق يف املركز
الثالث وقام ال�شيخ �ضاري الفهد
بت�سليم الكا�س وتهنئة ا�سطبل
الفرماوي.
وف��از اجل��واد تراحيب ال�سطبل
الدعية بال�شوط االول املخ�ص�ص
لالفرا�س على م�سافة 1000م
بزمن  8-58ث وج��اء اجل��واد
ت��ب��ارك ال�سطبل الدعية اي�ضا
بقيادة ال��ف��رم��اوي يف املركز
ال��ث��اين واجل���واد رج��وح لغامن
املطريي بقيادة من�صور باملركز
الثالث.

أزرق الشباب يستدعي  24العب ًا
للقاء أكاديمية أسباير الودي
ا�ستدعي اجلهاز الفني ملنتخب
الكويت لل�شباب 24 ،العبا
ملواجهة �أكادميية �أ�سباير غدا،
على ملعب الت�ضامن� ،ضمن
التح�ضريات لت�صفيات ك�أ�س
�آ�سيا.
و�ضمت القائمة اً
كل من خالد
ول��ي��د ���ص��ب��اح ،حم��م��د زي��د
خلف ،ط�لال �سلمان ال�رسبل
«اجل��ه��راء»� ،أ�سامة �إبراهيم
ال��ع��ن��زي «خ��ي��ط��ان»� ،سعيد
القحطاين «ال�ساحل» ،مهدي
ح�سني د�شتي «ال�ساملية»،
بندر املطريي ،ح�سني غلوم
«العربي» ،ح�سني علي ح�سن،
عبدالله ح�سني علي ،يو�سف
عبدالله احلقان «القاد�سية»،
�سلطان �أم��ان ال�شايع ،طالل
ط��ارق القي�سي ،عبدالرحمن
ال�رشهان «كاظمة».
�إبراهيم فهد كميل� ،سلطان
ط���ارق ال��ف��رج ،عبدالرحمن
فهد كميل ،عبدالعزيز منيف
العتيبي ،فهد �سلطان ال�سالمة،
ف��واز حممد ال�صعب ،م�شاري
ح�سني ،حممد جمال ذياب،
عبدالرحمن مبارك العتيبي

• �أزرق ال�شباب يف منا�سبة �سابقة

«الكويت» ،طالل كمال الف�ضلي
«الن�رص».

وك��ان �أزرق ال�شباب ق��د فاز
م����ؤخ���را ب��ب��ط��ول��ة البحرين

الدولية ،التي �أقيمت مب�شاركة
منتخبي البحرين والإمارات.

مهدي خان واصل تألقه مع األخضر

يد العربي انتزع فوزاً
مثيراً من برقان

سلة كاظمة يواجه
القادسية في الممتاز

كتب يحيى �سيف:

انتزع العربي فوزا مثريا من برقان بنتيجة  30-31يف املباراة التي
جرت بينهما م�ساء �أم�س الأول يف ختام لقاءات الق�سم الأول من بطولة
الدوري املمتاز لفرق العمومي لكرة اليد ،ويح�سب حلار�س مرمى
الأخ�رض مهدي خان الف�ضل يف هذا الفوز وت�صديه للهجمة الأخرية
لربقان وترجيح كفة فريقه يف نهاية املباراة.
ورفع الفائز ر�صيده �إلى  6نقاط حمتفظا باملركز الثاين بعد الكويت
املت�صدر يف نهاية املرحلة الأولى من املمتاز وبقي اخلا�رس عند
نقاطه الثالث يف الرتتيب الرابع.
ويف ذات ال�سياق احلق كاظمة هزمية جديدة بال�ساملية  20-24وهو
الفوز الأول للربتقايل باملمتاز ورفع ر�صيده �إلى  5نقاط يف املركز
الثالث حيث �صعد �إلى املرحلة الأخرية من البطولة بر�صيد نقطتني
وا�ستقر ال�ساملية يف الرتتيب اخلام�س مكتفيا بنقطة واحدة من تعادل
يف مباريات الذهاب.
جدير بالذكر �أن مباريات الدوري املمتاز �سوف تتوقف حلني انتهاء
بطولة الأندية الآ�سيوية التي ي�ست�ضيفها نادي الكويت خالل الفرتة
من  20مار�س احلايل الى  2ابريل املقبل وي�شارك معه يف املناف�سات
فريق كاظمة ،ويوا�صل العميد ا�ستعداده للبطولة يف املع�سكر القطري
بتدريبات مكثفة على فرتتني �صباحية وم�سائية بالإ�ضافة �إلى خو�ض
عدة مباريات جتريبية ودية لتحقيق االن�سجام بني العبي الفريق
الأ�سا�سيني واملحرتفني الذين تعاقد معهم اجلهاز الفني.

كتب يحيى �سيف:
تنطلق اليوم مباريات الق�سم الثاين من بطولة الدوري
املمتاز لفرق العمومي لكرة ال�سلة حيث تقام اليوم ثالثة
لقاءات على �صالة فجحان هالل املطريي بنادي القاد�سية
بني ال�شباب والكويت يف الرابعة والن�صف ويليها يف
ال�ساد�سة والن�صف على ال�صالة نف�سها لقاء القرين واجلهراء
وتختتم مواجهات اليوم بلقاء مهم يت�سم بالندية والتكاف�ؤ
بني القاد�سية وكاظمة ويقام يف الثامنة والن�صف على �صالة
القاد�سية اي�ض ًا.
ويعد لقاء الأ�صفر والربتقايل الأبرز يف مباريات اليوم حيث
ي�سعى كل طرف �إلى مطاردة العميد على ال�صدارة وارتقاء
من�صة التتويج يف نهاية البطولة التي تقام بنظام الدوري
من دورين «ذهاب و�إياب» ويت�صدر الأبي�ض الق�سم الأول من
خم�سة انت�صارات متتالية ويناف�سه القاد�سية وكاظمة فيما
ابتعد العربي واجلهراء ب�شكل ن�سبي عن املقدمة.

• جانب من لقاء ال�ساملية وكاظمة

