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خالل احتفال نادي سلوي الصباح للفتيات بعيد االستقالل وذكرى يوم التحرير

الشيخة نعيمة األحمد: أعددنا خطة مستقبلية لالرتقاء باملنظومة الرياضة

عماد غازي

أقـــام نـــادي ســلــوى الــصــبــاح الرياضي 
للفتيات احتفاله مبناسبة العيد الوطني 
الـ58 لالستقالل وذكـــرى يــوم التحرير، 
جاء ذلك بالتزامن مع انتخاب مجلس إدارة 
جديد برئاسة الشيخة نعيمة االحمد اجلابر 

الصباح.
شمل العديد من الفقرات االستعراضية 
والــعــروض الفنية ومنـــاذح للشخصيات 
ــاب  ــع الــكــرتــونــيــة احملــبــبــة لــأطــفــال واألل
الشعبية كما خصصت اللجنة املنظمة 
للمهرجان جوائز قيمة وكوبونات سحب 
للحضور وشهد االحتفال حضورا جماهيريا 
حــاشــدا استمتع بفقرات االحتفال ومتيز 

بروح البهجة وأجواء الفرحة.
وعلى هامش االحتفال أكــدت الشيخة 
نعيمة األحمد الصباح ان مهرجان هذا العام 
يختلف عــن املهرجانات السابقة ويأتي 
ضمن استراتيجية نادي سلوي الصباح في 
إحياء احلس الوطني واالهتمام باجلوانب 
الرياضية واالجتماعية والثقافية لالعبات 
ـــى حــرص  ـــن، واحملــــت ال ـــره الـــنـــادي واس
مجلس االدارة على االستمرار في االحتفاء 
باملناسبات الوطنية واالجتماعية ضمن 

برنامج طموح وخطط مستقبلية .
وقــالــت رئــيــس مجلس اإلدارة خيرية 
خادم بخيت ان املهرجان شهد جناحا كبيرا 
وجاء معبرا عن الروح الوطنية التي يتميز 

بها الكويتيون وذكرت ان النادي مقبل على 
مزيد من الفعاليات في الفترة املقبلة في اطار 
الــدور الرائد املنوط به في خدمة الرياضة 

النسائية .
من جانبها أعربت  نائب رئيس مجلس 
اإلدارة هاجر سالم عن سعادتها باإلقبال 
اجلماهيري واحلضور املتميز للمهرجان 
والنجاج الواضح والتفاعل من املشاركني 
واملــشــاركــات فــي فــقــرات االحــتــفــال والتي 
اتسمت  بالبهجة التي لم تخل من الــروح 

الوطنية وحب الكويت .
وتطرقت أمينة السر رشــا الصايغ الى 
فقرات االحتفال وذكــرت انها كانت شاملة 
ونالت إعجاب احلضور خاصة االطفال الذين 

استمتعوا بالعروض الفنية االستعراضية 
ــدى مجلس  واملــســابــقــات، وأوضــحــت ان ل
االدارة خطة مستقبلية لتكرار مشاركة 

الفتيات واسرهن في مثل هذه املناسبات . 
وقالت امينة الصندوق اميان الفيلكاوي 
ــادي بعيد االسستقالل  ــن ان احــتــفــاالت ال
ــداف  وذكـــري يــوم التحرير ميثل احــد االه

التي يسعي اليها مجلس االدارة لتكريس 
احلــس الوطني ودعــم الترابط االجتماعي 
بني الالعبات واســرهــم ومسئولي النادي 
واشــارت الي ان نادي سلوي الصباح مقبل 
على مرحلة جــديــدة مــن التطور فــي كافة 

املجاالت الرياضية والثقافية واالجتماعية.
 واشاد اولياء االمور باملهرجان وانبهروا 

بالفقرات التي شملته والتي جاءت ممتعة 
ومــعــبــرة عــن املناسبة الوطنية الغالية 
علي اجلميع وثمنوا رعاية الشيخة نعيمة 
الصباح لالحتفال واجلهود التي تقوم في 
دعم وخدمة الرياضة النسائية باعتبارها 
ــت الكبرى لالعبات  الراعية االولــي  واالخ

منتسبات النادي واسرهن.

تفاعل األطفال مع فقرات احلفل

أكــد املنسق اإلعــالمــي لفريق كاظمة لكرة 
القدم، يوسف كاظم، جاهزية النادي البرتقالي 
ملواجهة القادسية اجلمعة املقبل، ضمن اجلولة 

الـ14 من منافسات الدوري املمتاز.
ويتواجد كاظمة في املركز اخلامس برصيد 
21 نقطة، وإن تبقى له مــبــاراة مؤجلة من 

اجلولة 12 مع املتصدر الكويت، فيما يحتل 
القادسية املركز الثاني برصيد 26 نقطة.

وقال كاظم: إن صفوف البرتقالي ال تشهد 
غــيــابــات، باستثناء عــبــدالــرحــمــن العنزي 
لإليقاف، فيما يتم جتهيز سلطان صلبوخ، 
وحسني احلربي للمباراة، األمــر الــذي مينح 

اجلــهــاز الفني بقيادة البرتغالي أوليفيرا، 
اإلريحية املطلوبة.

وأضـــاف، أن فريقه يأمل فــي الــعــودة إلى 
طريق االنــتــصــارات، بعد أن فقد نقطتني في 
اجلــولــة املاضية، بالتعادل مــع الفحيحيل، 

بهدفني لكل فريق.

رئيسة مجلس إدارة نادي سلوى خيرية بخيتالشيخة نعيمة األحمد تكرم إحدى الفائزات
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