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)كرم ذياب( الفهد مكرما السفير السوري بسام عبداملجيد 

مدير الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي فاز بجائزة اإلداري املميز

الالعب الواعد محمد الفهد نال جائزة أفضل مهاجم حتت 16 سنة

الشيخ طالل الفهد مكرما احلارس نواف اخلالدي الفائز باملركز الثاني ألفضل احلراس

غلفيص العجمي من اجلهراء حصد جائزة أفضل مدرب لفريق حتت 21 سنة

السفير السوري متحدثا للزميلني سمير بوسعد وعبداهلل العنزي

محمود أبل ممثال عن الهيئة العامة للشباب والرياضة

املراقب اإلعالمي بإذاعة الكويت الزميل يوسف عبدالرضا بذل جهودا مميزة خالل املوسم

أحمد الكوس من العالقات العامة بنادي الكويت فاز بجائزة اإلداري املميز

الفهد مكرما أمني سر نادي كاظمة حسني بوسكندر الشيخ طالل الفهد وسكرتير االحتاد سهو السهو يتوسطان منتخب البراعم حارس الشباب عمار البلوشي حصد لقب أفضل حارس لفرق دوري الدرجة األولى

في حفل مميز الحتاد الكرة

العامر وكنكوني والقهيدي األفضل في املوسم املاضي 

العنزي، أفضل مدافع حتت 18 
سنة خالد محمد، أفضل العب 
حتت 21 سنة فيصل احلربي، 
أفضل العب الدرجة األولى حمد 

البصيري.
وتكرمي الهدافني وهم: هداف 
حتت 16 سنة محمد الفهد، هداف 
حت���ت 18 س���نة عبدالرحمن 
فهد، هداف حتت 21 س���نة فهد 
باجية، ه���داف الدرجة األولى 
برنس أبيدي، هداف الصاالت 
املغلق���ة عبدالرحمن الطويل، 
ه���داف الدرجة املمتازة فراس 

اخلطيب.
الكرة أيضا  وق��ام احت���اد 
بتكرمي أفض���ل الفرق بجميع 
الى  املراحل السنية باالضافة 
الفرق احلاصلة على املراكز ال� 
4 االولى في ك���أس سمو ولي 
الالعبني  العهد، وأيضا تكرمي 
املعتزلني، وقام االحتاد بلفتة 
كرمية بتكرمي العب الفحيحيل 
املتوف���ى عب���داهلل خ���ال���د 

سريع.
عبداهلل العنزي   ٭

الدول وهم الس���فير السوري 
اللواء بسام عبداملجيد والسفير 
اليابان���ي، ه���ذا باالضافة الى 
تكرمي محم���د البراك ملا يقدمه 
من دعم لالحتاد وجلنة املدربني، 
وايضا تكرمي مدربي املستقبل 

بتسليمهم للشهادات.
وجاء تكرمي أفضل حراس 
مرمى وهم أفضل حارس كرة 
ق���دم للصاالت املغلقة س���يد 
مرتضى، أفضل حارس حتت 
18 سنة عبدالرحمن احلسينان، 
أفضل حارس حتت 21 سنة أحمد 
عادي، أفضل حارس درجة أولى 

عمار البلوشي.
كما مت تك���رمي أفضل العب 
وهم: أفضل الع���ب لكرة قدم 
الصاالت املغلقة شاكر املطيري، 
أفضل مهاجم حتت 16 س���نة 
الفهد، أفضل وس���ط  محم���د 
حتت 16 سنة محمد السرهيد، 
أفضل مدافع حتت 16 سنة نادر 
عبداهلل، أفضل مهاجم حتت 18 
س���نة عبدالرحمن فهد، أفضل 
وس���ط حتت 18 سنة سلطان 

وزارة الدخلي���ة، وكيل وزارة 
الكهرباء  االعالم، وكيل وزارة 

واملاء.
كما مت تكرمي أفضل اإلداريني 
وهم: أفض���ل إداري للصاالت 
املغلقة أحم���د مقصيد، أفضل 
إداري حت���ت 16 س���نة نه���ار 
العصفور، أفضل إداري حتت 
18 سنة فيصل الشمري، أفضل 
إداري حت���ت 21 س���نة نواف 
الشمري، أفضل إداري الدرجة 
الزنكي، أفضل  األولى جاب���ر 
املمتازة فواز  الدرج���ة  إداري 

بخيت.
ثم تكرمي أفض���ل املدربني 
وهم: أفضل م���درب لكرة قدم 
الصاالت حمد العثمان، أفضل 
مدرب حتت 16 وحتت 18 سنة 
العدواني، أفضل مدرب  ظاهر 
حتت 21 سنة غلفيص العجمي، 
أفضل مدرب الدرجة األولى خالد 
الدرجة  الزنكي، أفضل مدرب 
املمت���ازة البرتغال���ي جوزيه 

روماو.
كما قام الفهد بتكرمي سفراء 

اليوس���ف ألفضل ثالثة حكام 
دولي���ني وهم حكم س�������احة 
محمود البلوشي، حكم مساعد 
الش���مري، وحكم  أول فارس 
مس���اعد ثان ناصر الش���طي، 
وجائزة املرحوم شعيب محمد 
ش���عيب ألفضل ثالث���ة حكام 
الس���نية وهم حكم  للمراحل 
س���احة حمد بوجروه، وحكم 
مساعد أول وليد الفرج وحكم 
مساعد ثان علي احلداد. وجائزة 
املرحوم جاسم محمد احلميضي 
ألفضل ه���داف كويتي ونالها 
الكندري  الكويت علي  مهاجم 

ب� 11 هدفا.
وبعدها مت تكرمي الوزارات 
التي  والهيئات واملؤسس���ات 
ساهمت بشكل فاعل في إجناح 
الهيئة  الرياضي وهم:  املوسم 
العامة للشباب والرياضة، مدير 
عام اإلدارة العامة لالطفاء، مدير 
الطوارئ الطبية، وكيل وزارة 
الصحة، مدير القوات اخلاصة 
إدارة  ومكافحة الشغب، مدير 
العمليات بوزارة الداخلية، وكيل 

ب����ه احت���اد الك���رة وعلى رأسه 
ف����ي  الف����هد  الشيخ ط���الل 
الكويت�����ية  الرياض�����ة  دعم 
القدم بشكل  بشكل عام وكرة 

خاص.
وأضاف عبداملجيد انه ينتهز 
الفرصة لتق���دمي التهنئة على 
التطور الكبير للكرة الكويتية 
أخيرا وإحراز املنتخبني الرديف 
بطولة غرب آس���يا واملنتخب 
االول »خليجي20 «، وهذا االمر 
يدل على العمل الواضح الحتاد 
الكرة في الفترة االخيرة. كما 
هنأ عبداملجيد العب القادسية 
الس���ابق فراس اخلطيب على 
جائزة افضل هداف التي نالها 

في هذا احلفل.
وقد قام الشيخ طالل الفهد 
بتكرمي املتميزين خالل املوسم 
املاضي وه���م منتخب البراعم 
مواليد 1998املشارك في مهرجان 
اخلليج بالبحري���ن، وجائزة 
املرحوم عبدالرحمن البكر التي 
قدمها عضو مجلس ادارة نادي 
الساملية الش���يخ صباح خالد 

في جوائزه وتنظيمه كان عمال 
املنافسة  احترافيا سيزيد من 
الالعبني واملدربني وحتى  بني 

االداريني في املواسم املقبلة.
الكرة  وأكد رئيس احت���اد 
الشيخ طالل الفهد في كلمة ألقاها 
خالل احلفل ان االحتاد سيستمر 
في دع���م الالعبني واملنتخبات 
الوطني���ة م���ن خ���الل إقامة 
املباريات الودية او املهرجانات 
التي تس���اهم في املنافسة بني 
الالعبني وتطويرهم. وقد أعرب 
الفهد عن سعادته بعودة صاحب 
السمو األمير معافى الى البالد 
متمنيا لس���موه دوام الصحه 

والعافية.
كم���ا وجه الش���كر لكل من 
ساهم في جناح املوسم املاضي 
من أندية ورجال اعالم ووزارات 

وشركات مساهمة وجماهير.
م���ن جهته أعرب الس���فير 
السوري في البالد اللواء بسام 
عبداملجي���د ل� »األنب���اء« عن 
سعادته باملشاركة في احلفل، 
مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم 

نال العب القادسية واملنتخب 
الوطني طالل عامر جائزة أفضل 
العب للموسم املاضي وقدمها 
له احتاد الكرة مساء أمس االول 
في حفل ختام املوس���م بفندق 
السفير انترناشونال، وقد فاز 
عامر باجلائزة بعد ان تفوق على 
منافسيه في االستفتاء الذي أقيم 
بني الالعبني، سواء بالتصويت 
أو اختيارات املدربني، في حني 
انتزع حارس كاظمة واملنتخب 
االوملبي حسني كنكوني جائزة 
أفض���ل حارس بعد منافس���ة 
قوية مع خالد الفضلي ونواف 
اخلالدي، أما افضل العب صاعد 
فاستحق العب النصر واملنتخب 
االوملبي غازي القهيدي التتويج 
بها بعد اكتس���احه التصويت 

اجلماهيري.
وكان احتاد الكرة قد أقام حفال 
كبيرا مبناسبة انتهاء املوسم، 
بحضور جمع كبير من السفراء 
وممثلي الوزارات والرياضيني 
والالعبني واإلعالميني في بادرة 
حتسب له، خصوصا ان احلفل 

روماو والزنكي 
والعجمي والعدواني 

والعثمان أفضل 
مدربني


