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المطر: المؤتمر العالمي للسالمة المرورية 11 أكتوبر

أكد رئيس جمعية الس���امة املرورية وعض���و املجلس االعلى للمرور 
بدر املطر انتهاء اجلمعية من كل االس���تعدادات الستضافة املؤمتر العاملي 
»املرور بدولة الكويت وقضاياه املعاصرة« مبش���اركة نخبة من الباحثني 
واالكادمييني واملهتمني بالشأن املروري من االحتاد االوروبي ودول اخلليج 
وال���دول العربية ويفتتح 11 أكتوبر املقبل حتت رعاية كرمية من س���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد. وق���ال املطر ان هذا املؤمتر 
يأتي في وقت حرج تعاني فيه الدول العربية وفي مقدمتها الكويت ومصر 

والس���عودية ودول عربية اخرى من حوادث املرور الكارثية والتي كشف 
عنها االمني العام ملجل���س وزراء الداخلية العرب د.محمد بن علي كومان 
قبل ايام، مشيرا الى وقوع 26 ألف قتيل و250 الف مصاب وخسائر تقدر 
ب� 60 مليار دوالر بس���بب حوادث الطرق في العالم العربي سنويا، بينما 
تتس���بب على املستوى العاملي في مقتل اكثر من مليوني شخص سنويا، 
باالضافة الى 50 مليون مصاب وتكبد خسائر تصل الى 800 مليار دوالر 

حسب احصائيات منظمة الصحة العاملية.

تكرمي »األنباء« يتسلمه الزميل أنور الكندري

اللواء فهد الفهد وخالد الفودري وعلي القبندي ومضف املضف في مقدمة احلضور

مضف املضف وأسرة الفقيد سلطان املضف أمام صورة الراحل درع تكرميية لنجل الراحل املضف

تكرمي النوخذة خليفة الراشد

كأس ألحد الفائزين في السباق تكرمي أحد املشاركني في السباق

خالل حفل تكريم النواخذة أصحاب السفن الفائزة في السباق برعاية »األنباء«

القبندي: سباق المرحوم سلطان المضف تخليد لتضحيات اآلباء واألجداد

الراحل »أبومضف« بواسع رحمته 
ويسكنه فس����يح جناته، واسأله 
تعال����ى ان يوفقنا جميعا خلدمة 
العزيز وان  التليد ووطنا  تراثنا 
يحفظ قائد مسيرتنا صاحب السمو 
األمير وس����مو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء. 
بعد ذلك مت االعان عن اسماء 
الفائزين في سباق املضف اخلامس 
لسفن الغوص، حيث قام رئيس 
مجلس ادارة النادي البحري اللواء 
فهد الفهد وأمني السر خالد النوري 
ورئيس جلنة التراث البحري علي 
القبندي بتكرمي وتوزيع اجلوائز 
والدروع على الفائزين والنواخذة 
واملجدمية احلاصلني على املراكز 

املتقدمة واملشاركني في السباق.
وكذلك قام ابن الفقيد املرحوم 
مضف املضف بتقدمي درع تذكارية 
لراعي احلفل رئيس حترير جريدة 
»األنباء« يوسف خالد املرزوق على 
جهوده الكبيرة التي بذلها الجناح 
الس����باق ودعمه للتراث البحري 
وكذلك تفانيه وعطاؤه الامحدود 
الجناح مسابقة املرحوم سلطان 
املضف وله منا كل الشكر والتقدير 
وهذا أقل ش����يء نقدمه لشخصه 
الكرمي، كما مت تقدمي درع تكرميية 
لرئيس وأعضاء النادي البحري.

حمد العنزي
حتت رعاي����ة رئيس التحرير 
الزميل يوسف خالد يوسف املرزوق 
اقيم مساء امس االول حفل تكرمي 
الرياضي  البح����ري  الن����ادي  في 
للنواخذة اصحاب السفن الفائزة 
في سباق املرحوم سلطان محمد 
املضف اخلامس لس����فن الغوص 
وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة 
النادي البح����ري اللواء فهد الفهد 
وأمني الس����ر العام خالد الفودري 
ورئي����س جلنة الت����راث البحري 
علي القبندي وعدد من النواخذة 
يتقدمهم مستش����ار جلنة التراث 
الراشد،  النوخذة خليفة  البحري 
وثامر الس����يار، ويوسف النجار 

واسرة الفقيد سلطان املضف.
في البداية حتدث رئيس جلنة 
الت����راث البحري عل����ي القبندي 
باالصالة عن نفس����ي ونيابة عن 
اخواني رئي����س واعضاء مجلس 
الرياضي  البح����ري  النادي  ادارة 
الكويتي يطي����ب لي ان اعبر لكم 
عن اعت����زازي الكبير بحضوركم 
الك����رمي حلفل تكرمي الفائزين في 
سباق املرحوم سلطان محمد املضف 
اخلامس لسفن الغوص الذي نظمته 
النادي  البحري في  التراث  جلنة 
حتت رعاية كرمية من قبل شركة 

خليفة الراشد، كما ال يسعني اال ان 
أشيد باجلهود التي بذلت من قبل 
اخواني النواخذة واملجدمني وشباب 
الغوص والى مشرف واعضاء جلنة 
التراث ومستشار اللجنة النوخذة 
العم خليفة الراش����د وإلى جميع 
وسائل اإلعام والصحافة، سائا 
الباري عز وجل ان يرحم الفقيد 

النادي وعلى مستوى فرقه وجلانه 
ومش����اركاته وأنشطته ومرافقه. 
القبن����دي كلمته بقوله:  واختتم 
ال يس����عني اال ان اتقدم بخالص 
الشكر والتقدير الى راعي السباق 
رئيس حترير جريدة »األنباء« األخ 
الفاضل يوسف خالد املرزوق ونائب 
رئيس التحرير األخ القدير عدنان 

الن����ادي، الفتا الى أنه ال ش����ك ان 
هذا الس����باق ما هو اال ملسة وفاء 
وعرفان وتقدير واعتزاز بسجل 
هذا الرجل الكبير، الذي كان مبنزلة 
األب الروح����ي لن����ا جميعا، وكنا 
دائما نسعد بوجوده ونسترشد 
بتوجيهاته وأف����كاره وحتى من 
انتقاداته ملا فيه صالح مس����يرة 

نائب رئيس النادي ورئيس جلنة 
العاقات العامة واالعام س����ابقا 
واحد ابرز رجاالت النادي وصاحب 
السجل احلافل من العطاء في خدمة 
مسيرة النادي البحري واالرتقاء 
بش����أنه، حيث كانت له مبادراته 
وبصماته في الكثير من االنشطة 
التي يتمتع ويتميز بها  واملرافق 

الس����امية من قبل صاحب السمو 
األمي����ر للمضي قدم����ا في تخليد 
ذكرى وتضحيات اآلباء واالجداد 
وفي ابراز ص����ور التراث وغرس 
معانيه����ا االصيل����ة ف����ي نفوس 
ابن����اء اجليل احلاضر، مضيفا ان 
السباق يأتي احياء لذكرى الفقيد 
الراحل املرحوم س����لطان املضف 

الكويت للصحافة وجريدتها  دار 
الغراء »األنباء« ومبشاركة جميع 
سفن الغوص وعدد من النواخذة 

واملجدمية وشباب الغوص. 
واشار الى ان هذا السباق جاء 
البحري  النادي  استكماال لنشاط 
احلافل هذا املوسم في مجال التراث 
البحري لتحقيق التوجيهات االبوية 

لقطات
 شكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي 
البحري الرياض���ي الكويتي املبادرة الكرمية 
لراعي احلفل رئيس التحرير الزميل يوسف 
خالد املرزوق لدعم وإجناح س���باق املرحوم 

سلطان محمد املضف.
 ق��ام ابن املرحوم س��لطان املض��ف بتوزيع 
الدروع التذكارية على راعي احلفل ورئيس وأعضاء 
مجل��س ادارة النادي البحري عل��ى جهودهم في 

إجناح سباق املضف.
 قام رئيس مجلس االدارة بالنادي البحري 
بتوزيع الدروع والهداي���ا على جلنة التراث 
البحري وهم خليفة الراشد والسيار ويوسف 

النجار وعباس حيدر.
 وقف احلض��ور دقيقة صم��ت على ذكرى 
املرحوم سلطان املضف عرفانا بجهوده في خدمة 

مسيرة النادي البحري.

)أنور الكندري(الفائزون في سباق املضف اخلامس والقائمون على النادي البحري في لقطة جماعية


