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تكريم 21 العبًا والعبة في ختام مهرجان »أفضل الالعبين«

أس���دل الس���تار أول م���ن 
الرياضي  امس على املهرجان 
األول لتكري�����م أفض�����ل 21 
العبا والعب���ة مت اختي��اره��م 
عن طري�����ق اجلماهي��ر ف��ي 
احتف��ال رياض��ي كبي��ر أقيم 
بفن��دق الهولي��دي ان � ال��داون 
تاون برعاي�����ة نائ��ب رئيس 
الوزراء للش���ؤون  مجل�����س 
االقتصادي�����ة وزي��ر الدول��ة 
لش��ؤون التنمي��ة وزير الدول��ة 
لش��ؤون اإلسك��ان الشيخ احمد 
الفه��د األحم��د ال��ذي أناب عنه 
الشيخ خالد الفهد بحضور مدير 
عام املهرجان حسني عاشور، 
وعدد كبي��ر من الشخصيات 
تقدمهم وزير الص��حة د.ه��الل 
الساير، والشيخة نعيمة األحمد، 

ثقة اجلماهير بهم.
من جهته، أع�رب الش���ي��خ 
خال���د الفه�����د عن س���عادته 
بحض�����ور احلف���ل اخلتامي 
نيابة عن الشي��خ احمد الفهد، 
مشي��را الى ان املهرجان حق��ق 
أهداف��ه بنج��اح وه��و مبثابة 
حتفيز كبير لالعبني والالعب��ات 
بحصولهم عل��ى لق��ب األفضل 
لع��ام 2009، متمني��ا منهم املزيد 
م��ن املثاب��رة والتأل��ق لرف��ع 
اس���م بلدهم ف���ي كل امليادين 
الفوز  واحملافظ���ة على ه���ذا 

الشخصي.
كما أش���اد بجه���ود اللجان 
العامل���ة للمهرج���ان، مثمنا 
اجله��ود القيم��ة من حس���ني 
اللجنة  عاش���ور وأعض�����اء 

الساير،  وزير الصحة د.هالل 
والش���يخ��ة نعيم���ة األحمد 
والش���يخ دعي�����ج اخلليف��ة 
حي���ث مت تك���رمي 21 العب����ا 
ب���در املطوع  والعب��ة وه��م: 
)ق�����دم( عبدالعزي���ز ضاري 
)سلة( ع���ادل املزيعل )طائرة( 
أس���امة اخلضرا )الفروسية( 
س���ارة املضاحك���ة )الرياضة 
النسائية( نصير حسن نصير 
)يد( محمد الزي��دان )البولينغ(، 
ب���در الوهي���ب )تايكون���دو( 
عبدالرحم���ن الب���در )األلعاب 
املائية( محمد غلوم )األثقال(، 
حسن الغريب )اجلودو( ناصر 
الديحان���ي )الرماي���ة( جواد 
احل�����رز )اجلمب���از( فهد مال 
اهلل )املبارزة( جاسم بوفتني 

وأعضاء مجلس األم��ة صال��ح 
عاش�����ور وعدن�����ان املطوع 
ومبارك اخلرين�����ج ومخل��د 
العازمي وش���عيب املويزري 
والشيخ دعيج اخلليفة ومدير 
العالق���ات العامة في الوطنية 
لالتصاالت عبدالعزيز البالول 
وأهالي الالعبني ورجال الصحافة 

واإلعالم.
في بداية احلفل ثمن رئيس 
اللجن���ة املنظم���ة ومدير عام 
املهرجان حس���ني عاشور في 
كلمة ألقاها رعاية الشيخ احمد 
الفهد لهذا املهرجان وحضور 
الشيخ خالد الفهد نيابة عنه، 
معبرا عن سعادته بالنجاح الذي 
حصده املهرجان األول لالعبني 
املتميزين وهنأ الفائزين على 

العلي رئي���س حترير جريدة 
الزميل  الوطن، وقد تس���ل��م 
عدنان السيد ال��درع التقديري�ة 
نياب�����ة عنه، كم���ا مت تكرمي 
الزميل أحم��د الدوغجي مدير 
عام تلفزيون الوطن، والزمي��ل 
اإلعالمي عبدالعزيز العطية، كما 
حرص���ت اللجنة عل��ى تكرمي 
الزميل املخضرم عدنان السيد 
سكرتير حترير القسم الرياضي 
ب� »الوطن« مبناسبة حصوله 
على منصب نائب رئيس االحتاد 
العرب���ي للصحافة الرياضية، 
حيث عبر الس���يد عن تقديره 
لهذه البادرة من اللجنة املنظمة 

للمهرجان.
ثم ج���اء بعد ذل���ك تكرمي 
الالعبني املتميزين مبش���اركة 

بع���د ذل���ك قام���ت اللجنة 
املنظمة بتكرمي الش���يخ خالد 
الفهد، ثم تكرمي الشيخ خليفة 

اإلعالمية التي قامت بدور كبير 
إبراز احداث هذا املهرجان  في 

املتميز.

)املالكم���ة( حم���د العدوان���ي 
)املعاقني( علي الزنكوي )العاب 
القوى( محمد الغريب )التنس 
األرض���ي( فهد أحمد يوس���ف 
)الكراتيه( وإبراهيم احلس���ن 
)تنس الطاولة( وعبداهلل املزين 

)االسكواش(.
الالعب���ون عن  وقد عب���ر 
تقديرهم العميق للقائمني على 
املهرجان ورعاية الشيخ أحمد 
الفهد ودعمه للرياضيني بصورة 
مستمرة، مش���يدين بجهوده 
وفكرة مدير املهرجان حس���ني 
عاشور، ودوره الكبير إلخراج 
هذا احلدث بالصورة املطلوبة، 
متمنني استمراره سنويا كونه 
الدافع املعنوي للتألق والتميز 

لهم جميعا.

في حفل حاشد بحضور الساير والفهد ونعيمة األحمد وعدد من النواب

)احمد باكير(بدر املطوع مكرما من الشيخ خالد الفهد

الزميل عبدالعزيز العطية مكرما تكرمي عبداهلل املزين

عاشور يقدم درعا إلى الفهد صورة جماعية لالعبني املكرمنيالزميل عدنان السيد يتسلم درعا تذكارية

محمد الغريب خالل احلفل

الشيخة نعيمة األحمد تكرم سارة املضاحكة بحضور د.هالل الساير والشيخ خالد الفهد والشيخ دعيج اخلليفة وعبدالعزيز البالول وحسني عاشور

الشهيد فهد األحمد في الذاكرة
قام���ت اللجنة املنظمة من خ���الل احلفل اخلتامي 
لتكرمي أفضل الالعبني لعام 2009 بعرض فيلم وثائقي 
عن الشهيد فهد األحمد رحمه اهلل حتدث عن مسيرته 
واجنازات���ه ومكانته الكبيرة لدى الش���عب الكويتي 
وجهوده ومساعيه على جميع املستويات سواء احمللية 
أو اإلقليمي���ة او القاري���ة او الدولية وقد القى الفيلم 

الوثائقي إعجاب اجلميع وقوبل بتصفيق كبير.

انطالق المهرجان»الصيد« ينظم بطولة القفز»اإلسكواش« يعسكر في مصر
 الرياضي للموهوبين

مبارك لنصف نهائي تنس ُعمان قدم »الصم« يعود من تايلند
يتوجه وفد املنتخب الوطني لالسكواش الى مصر اليوم 
إلقامة معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في بطولة اخلليج 

بقطر 24 اجلاري وتستمر 5 أيام.
وقال رئيس الوفد ولي����د الصميعي ل� »كونا« ان الوفد 
يضم 12 العبا من فريقي العمومي والناشئني )حتت 17 سنة( 
اضافة الى مديري املنتخبات عبداهلل العنزي وناصر زهران 
واملدرب عمران خان وعضو مجلس اإلدارة فايز املطيري.

وأضاف الصميعي ان املنتخب استعد في الفترة املاضية 
على مالعب االحتاد، مؤكدا أن الالعبني مصممون على تقدمي 
مستويات قوية في البطولة والفوز بها السيما أن الكويت 
فازت بكل البطوالت الس����ابقة. وأشار الى ان اختيار مصر 
إلقامة املعسكر يعود لكونها تعتبر من الدول املتقدمة في 
هذه الرياضة وتوجد بها مالعب ممتازة للتدريب كما أنها 
تزخ����ر بالالعبني املميزين في كل الفئات ما يوجد احتكاكا 

قويا لالعبينا قبل خوض غمار البطولة.

ينظم نادي الصيد والفروسية 3.30 
بعد ظهر اليوم برعاية الشيخ ضاري 
الفهد بطولة القفز على احلواجز لهذا 
املوسم التي يشارك فيها 200 فارس 
وفارس���ة من مركز الكويت ونادي 
املسيلة ووزارة الداخلية ونادي الصيد 

والفروسية.
م���ن جانبه، ق���ال عضو مجلس 
اإلدارة ومدي���ر رياضة القفز خليل 
اسد ان البطولة تشمل 3 مسابقات 
على ارتفاعات مختلفة هي 70/60 سم 
و115/100 سم و130/120 سم، مضيفا 
ان البطولة ستشهد منافسات قوية 
خاصة بعد عودة فرس���ان الكويت 
من بطولة ابوظبي والشارقة ضمن 

الدوري العربي.

ينطل����ق اليوم برنام����ج املهرجان 
الرياضي الثاني للموهوبني بني الكويت 
ومصر ويستمر حتى اخلميس املقبل 
حيث يصل الوفد املصري في الواحدة 
ظهر اليوم بوف����د رياضي يضم اربع 
ألعاب، وهي: القدم والطائرة واجلودو 
وكرة الطاولة، عل����ى ان تبدأ األلعاب 
املشتركة غدا في صاالت أندية كاظمة 
واليرموك والنصر وسيكون نائب املدير 
العام لشؤون الشباب في الهيئة العامة 
للشباب والرياضة جاسم يعقوب في 
اس����تقبال الوفد املصري ومدير ادارة 
املكتب الفني محمود ابل وأعضاء اللجنة 

من اجلانب الكويتي.

تأهل العب املنتخب الوطني للتنس محمد مبارك 
للدور ربع النهائي للفردي ونصف النهائي للزوجي 
في البطولة الدولية للناشئني حتت 18 سنة في مسقط، 
وسط مش����اركة نخبة من ناشئي التنس املتميزين 
الذي����ن ميثلون 18 دولة. ففي الف����ردي تغلب مبارك 
على العماني عمران البلوشي 2-0 في الدور األول ثم 
تغلب على املصري زقزوق محمود 1-2 )4-6، 7-6، 
6-4( في الدور الثاني في مباراة ماراثونية قدم فيها 
مبارك مستوى رائعا اشاد به اجلمهور العماني الذي 
حضر ملؤازرته، ليتأهل بعده����ا للدور ربع النهائي 
للفردي. وفي مس����ابقة الزوجي تغلب محمد مبارك 
وزميله الس����وري عمار اتوا عل����ى الثنائي العماني 
حمدي البرواني وفواز مش����ري 2-0 في الدور االول 
ث����م تغلبا على الثنائي الهندي آثا ماس����نجا ورافال 
نيك����ول 2-0 في دور الثماني����ة ليتأهال بذلك للدور 

نصف النهائي للزوجي.

حق����ق املنتخب الوطني للصم في كرة القدم اجنازا رياضيا بعد فوزه 
باملركز الثاني في البطولة الدولية التي استضافتها مدينة بانكوك عاصمة 
تايلن����د، التي ف����ازت باملركز االول، فيما حلت الصني ف����ي املركز الثالث. 
وقد عاد اول من امس وفد املنتخ����ب حامال كأس املركز الثاني وامليدالية 
الفضية، وكان في استقبالهم حش����د كبير من املواطنني وأهالي الالعبني 
يتقدمه����م كل من منصور احلربي رئيس النادي، وعيدان الس����هلي نائب 
الرئيس الى جانب ممثلني عن الهيئة العامة للشباب والرياضة وقد اشاد 
منصور احلربي رئيس النادي بهذا االجناز الكبير، مشيرا للدور احليوي 
ألعضاء اجلهازين االداري والفني، وطموح الالعبني في رفع علم الكويت 
في هذا احملفل الرياضي الدولي وحتقيق اجناز رياضي يس����جل باس����م 
الكوي����ت ونادي الصم واحلركة الرياضية على وجه العموم. على صعيد 
آخ����ر تأهل ثالثة العبني م����ن ابطال نادي املعاقني للمش����اركة في بطولة 
العالم اللعاب القوى 2011، وهم حمد العدواني عن س����باق 100 متر جري 
وأحمد املطيري في نفس املسابقة، وعادل الشهري في مسابقة دفع اجللة، 
ويواصل العبو النادي منافس����اتهم في بطولة ألعاب القوى املقامة حاليا 

مبدينة العني االماراتية.


