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)متين غوزال(تسليم كأس الشوط الثاني لعميد إسطبل النصف بحضور الشيخ علي احلمود وتبدو جنى ياڤوز رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق والشيخ ضاري الفهد يسلمان الكأس لبطل حتفة خالد يوسف املرزوق

بطل الشوط الرابع

الفائز بالشوط الثاني الفائز بالشوط السادس

اجلواد الفائز بالشوط الثالث بطل الشوط األول

بطل الشوط اخلامس

إشادات بالمهرجان
قال الش����يخ ناصر الفهد عميد اسطبل األبرق ان املهرجان 
كان مثاليا ومبادرة العم خالد يوسف املرزوق اكثر من طيبة 
ونتمنى تكرارها، وأضاف ان اسطبل األبرق صبر حتى النهاية 
حت����ى حقق اجلواد الصبر فوزا غالي����ا واقتنص كأس راعي 
املهرجان. بدوره، قال الش����يخ عبداهلل احلمود عميد اسطبل 
العرين نحن س����عداء بتحقيق اول كؤوس العم خالد يوسف 
املرزوق في املهرجان الثاني للموس����م وسعداء بوجود سمو 
األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير عميد اسطبل األزرق 
باململكة العربية السعودية بطل العالم مرتني بيننا وفي تكرمينا 

بحضور زفاف ابنة شقيقنا الشيخ فيصل.
من جهته، قال الشيخ علي احلمود عميد اسطبل النشاما 
ان سعادتنا كبيرة مبهرجان العم خالد يوسف املرزوق ولي 

مع����ه الكثير من الذكريات الطيبة وهو له أفضال كثيرة على 
رياضة اآلباء واألجداد ويس����تحق من����ا أكثر من كلمات املدح 
والتقدير وشكرا ألبنائه. من ناحيته، شكر سعدون العتيبي 
العم خالد يوسف املرزوق على دعمه لرياضة اآلباء واألجداد 
وحضور جنله الزميل يوسف خالد املرزوق للمهرجان، وقال 
نحن سعداء بفوز اجلواد »على اهلل« بإحدى الكؤوس وإثبات 

وجودنا في السباقات القوية ونأمل املزيد.
أما أنور النصف فقال: احلمد هلل اننا حققنا الفوز بكأسني 
في املهرجان وإثبات عودة اس����طبل النصف للمنافس����ة هذا 
املوس����م بعد االستعداد الطيب ونشكر اس����رة خالد يوسف 
امل����رزوق على الدعم الكبير لرياضة الفروس����ية ونتمنى ان 

يحذو اجلميع حذوه.

سمير بوسعد
طغت االصال���ة والفروس���ية والكرم 
في يوم مش���هود من ايام س���باقات نادي 
الصيد والفروسية ملوس���م 2010-2009 
بعد ان كان مضم���ار النادي ملكا الفضل 
6 أش���واط واغالها والتي قدمت من العم 
خالد يوسف املرزوق والتي ضمت توزيع 
حتف وكؤوس على الفائزين الكبار فيها 
واولها حتفة شركة سوق الساملية العقارية 
والشوط الثاني حتفة شركة آللئ الكويت 
العقارية والشوط الثالث حتفة شركة نوف 
العقارية والشوط الرابع حتفة شركة الفوز 
لالستثمار، والشوط اخلامس حتفة شركة 
دار الكويت للصحاف���ة جريدة »األنباء« 
والشوط السادس اغلى االشواط للتحفة 

املقدمة من العم خالد يوسف املرزوق.
وحضر املهرجان الذي أقيم برعاية العم 
خالد يوس���ف املرزوق جنله ممثل راعي 

املهرجان رئيس التحرير الزميل يوسف خالد 
املرزوق ورئيس نادي الصيد والفروسية 
الش���يخ ضاري الفهد ونائبه الشيخ علي 
احلمود وامني الس���ر العام الشيخ صباح 
فهد الناصر، ومدير عام الس���باق الشيخ 
سالم اجلابر وعدد من مسؤولي وقيادات 

رياضة الفروسية.
وتألقت اخليول وتنافس الفرسان للظفر 
بجائزة كل شوط في جو مليء باحلماسة 
وتناثر حول املضمار مش���جعون هتفوا 
بالفوز لفرسهم او حصانهم مما اثار الكثير 
من االهتمام واستقطاب اجلماهير في هذا 
اليوم الذي جسد حب الفروسية ورياضة 

اآلباء واألجداد.
وجنح اسطبل االبرق عن طريق جواده 
الصبر بقيادة جوفندر في الفوز بكأس خالد 
يوسف املرزوق املخصصة جلياد الدرجة 
األولى على مسافة 1400 متر بعد نفاد صبر 

االبرق عن الفوز خالل اش���واط االجتماع 
الثاني حتى الشوط االخير ليقول الصبر 
كلمته ويعيد البسمة حملبي اسطبل االبرق 
ويقطع املس���افة في 1.28.04 ق وبفارق 3 
طول عن زين املعاني للشاطري وجاء غريب 
لبورسلي في املركز الثالث وسفير رابعا، 
وقام الزميل يوسف خالد املرزوق بتقدمي 
الكأس الى الش���يخ ضاري الفهد والشيخ 
ناصر الفهد الناصر عميد اسطبل االبرق 

وسط افراح اجلميع.
واعرب املرزوق عن سعادته بحضور 
املهرجان وتكرمي نادي الصيد والفروسية 
لوالده خالد املرزوق وان هذه املبادرة ليست 
غريبة عن الش���يخ ضاري الفهد واسرة 
النادي، مؤكدا ان الدعم سيستمر لرياضة 
االباء واالجداد ورياضة التراث سنويا باذن 
اهلل من اجل احلفاظ على العادات والتاريخ 
لكويتنا احلبيبة والنهوض بهذه الرياضة 

العربية االصيلة واالرتقاء بها، واضاف انه 
تربى على حب اخليل وانه حضر الكثير 
من الس���باقات وينتهز الفرصة لشكر كل 
من ساهم في اجناح املهرجان الكبير الذي 
حمل اسم الوالد وشركاته ومتنى التوفيق 

للجميع.
من جانبه حتدث الشيخ ضاري الفهد 
فشكر العم خالد يوسف املرزوق وابناءه 
على دعم رياضة الفروسية وان هذه العادة 
ليس���ت بجديدة على نادي الصيد ومالك 
اخليل واشاد بهذه املبادرة الطيبة ومتنى 
تكراره���ا وان يحذو اجلميع حذو اس���رة 
املرزوق ثم قام مع الش���يخ علي احلمود 
بتك���رمي الزميل يوس���ف خال���د املرزوق 
على حضوره وتكرمي االسطبالت الفائزة 

باملهرجان الكبير لسباقات اخليل.
وفيما يلي نتائج املهرجان الثاني كامال: 
الشوط االول للمبتدئات على مسافة 1400 

متر على كأس سوق الس���املية العقارية 
فاز اجلواد مهلهل السطبل العرين بقيادة 
هينسون باملركز االول بفارق 2 طول عن بر 
العرب لالبرق بقيادة جوفندر وجاء هجر 
للشاطري بقيادة جيفري ثالثا، وفي الشوط 
الثاني للدرجة الثالثة على مس���افة 1400 
متر على كأس آللئ الكويت فاز ابن لعبون 
للنصف بقيادة كليمنس باملركز االول بعد 
قطع املسافة في 1.28.05 ق وبفارق نصف 
طول عن االنفر للشاطري بقيادة جيفري 

وجاء النازح للفنار في املركز الثالث.
وفي الش���وط الثال���ث مختلط جلميع 
الدرجات على كأس شركة نوف العقارية 
فاز اجلواد موليم للنشاما بقيادة دو باملركز 
االول بعد قطع املسافة في 1.00.07 ق وبفارق 
نصف طول ع���ن املتنبي للنصف بقيادة 
كليمنس وجاء موج البحر للعرين بقيادة 
هينسون في املركز الثالث واوطان لالبرق 

بقيادة دو في املركز الرابع، وفي الشوط 
الرابع للدرجتني األولى والثانية على كأس 
شركة الفوز لالستثمار فاز اجلواد على اهلل 
جلاس���م احلملي بقيادة دو باملركز االول 
بعد قطع املسافة في 2.09.04 ق وبفارق 
كبير عن صنقور للنصف، وجاء الصافن 
للمسايل ثالثا، وفي الشوط اخلامس للدرجة 
الثانية على مس���افة 1400 متر على كأس 
»األنباء« فاز اجل���واد االفوكاتو للنصف 
بقيادة كليمن���س باملركز االول بعد قطع 
املس���افة في 1.28.03ق وبفارق كبير عن 
البابلي لبورسلي بقيادة علي الصفار وجاء 
هالل عمان لبورسلي ايضا بقيادة الباشا 

في املركز الثالث.
وقام الزميل يوس���ف خال���د املرزوق 
والش���يخ ضاري الفه���د بتقدمي الكؤوس 
والتح���ف للفائزي���ن كما تب���ادال الدروع 

التذكارية عقب ختام املهرجان.

مهرجان خالد يوسف المرزوق أضاء نادي الصيد والفروسية بتُحفه الـ 6
العرين والنصف والنشاما والحملي واألبرق أبطال االجتماع الثاني

منتخب التجديف والكاياك لدى وصوله إلى املطار

االستعدادات تتواصل
لبطولة المحافظات

سالمات فيصل بوحمد

تتواصل االستعدادات لبطولة احملافظات الرابعة لكرة 
القدم في ظل النجاح املتواص����ل الذي حتققه البطولة في 
عامها الرابع. وفي هذا الصدد تقدم جاس����م يعقوب رئيس 
اللجنة املنظمة العليا للبطولة بالش����كر واالمتنان للشيخ 
ناصر صباح األحمد وزير الديوان األميري لرعايته الكرمية 
لهذه البطولة ودعمه الدائم لها بنسختيها للكبار والصغار 
ومساندته الدائمة للشباب وتشجيعهم على ممارسة األنشطة 
الرياضية احملببة لديهم الستغالل اوقات فراغهم في ممارسة 
الرياضة التي تكفل لهم احلفاظ على صحتهم. وأكد أن رعاية 
الشيخ ناصر للبطولة منحها قوة اضافية وزخما إعالميا 
كبي����را، وطالب يعقوب الفرق املش����اركة بالتحلي بالروح 
الرياضية حتى يس����تمر جناحها على جميع املس����تويات. 
وطالب بعض الالعبني باقامة بطولة للكأس بجوار بطولة 
دوري احملافظات لضمان اس����تمرارية النشاط الكروي في 
احملافظات الكبر فترة ممكنة على مدار العام، وطالبوا الشيخ 

ناصر صباح األحمد بالنظر في هذا املوضوع.

وصل أمس االول قادما من اخلارج عضو مجلس ادارة 
احتاد كرة القدم  الس���ابق فيصل بوحمد بعد ان أجرى 
عملية جراحية ناجحة في الركبتني. سالمات »ابوخالد« 

وما تشوف شر.

ختام معسكر رماة الهند
في المجمع األولمبي

انهى رماة االحتاد الهندي لرماية 
اخلرطوش معسكرهم التدريبي الذي 
الش���يخ  أقيم على مجمع ميادين 
صب���اح االحمد االوملب���ي للرماية 
مبش���اركة رماة ورامي���ات نادي 
الرماية استعدادا للبطوالت القادمة 
وللحصول على اكبر استفادة من 
املعسكر ولتفعيل االيجابيات وتالفي 
السلبيات، وخالل هذا املعسكر أقيمت 
بطولة مشتركة بني االحتادين، وقد 
اللجنة املنظمة للبطولة  حرصت 
على إعطائها صفة البطوالت الدولية 
من خالل املواعيد الرسمية للتدريب 
وكذلك املسابقات وأنواعها والرماة 
والراميات املشاركني في كل مسابقة 
من مسابقات البطولة. ويأتي ذلك 
املعس���كر في إط���ار التعاون بني 
احتادات الرماية اآلسيوية الكتساب 
اخلبرات الفنية استعدادا للبطوالت 

العاملية واآلسيوية.
من جانبه قال أمني السر العام 
بنادي الرماية عبيد العصيمي ان 
نادي الرماية سخر كافة اإلمكانيات 
الفنية واإلدارية والتنظيمية لرماة 
املنتخب الهندي للحصول على اكبر 

قدر من االستفادة.

 عاد إلى البالد أمس األول قادما من االسكندرية وفد منتخب 
التجديف والكاياك بعد مشاركته المتميزة في البطولة العربية 
للكاياك والبطول���ة العربية الثامنة للتجديف التي ش���ارك 
فيهم���ا عدد من المنتخبات العربية وأقيمتا في إطار اجتماع 
الجمعي���ة العمومية لالتحاد العربي للتجديف والذي تم من 
خالله تجديد الثقة بأمين الس���ر العام ورئيس لجنة الشراع 
والتجدي���ف في النادي البحري خال���د الفودري في اختياره 

كنائب لرئيس االتحاد، وانتخاب نائب رئيس لجنة الشراع 
والتجديف في النادي البحري محمود أبو القاسم كعضو في 
المكتب التنفيذي لالتحاد العربي للكاياك. وكان في استقبال 
المنتخب إلى جانب الفودري وأبو القاسم نائب رئيس لجنة 
العالقات العامة وعضو مجلس اإلدارة علي القطان إلى جانب 
عدد من إداريي ومش���رفي لجنة الشراع والتجديف والكاياك 

في النادي وعدد من أولياء أمور الالعبين.

التجديف 
والكاياك يعود

من اإلسكندرية


