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فريق العمل باملركز اإلعالمي في صورة تذكارية مع إدارة النادي وكأس البطولةجانب من املهنئني في ديوانية النادي البروجكتر املوجود في ديوانية النادي قام بعرض افتتاح املوقع الرسمي

بلسم األيوب مهنئة الغامن ووليد الراشدالزمالء رئيس قسم الرياضة بالل غملوش ومبارك اخلالدي وعبدالعزيز جاسم مع الغامن واملرزوق

املرزوق مرحبا مبحمد املسعودحمود فليطح وعبداهلل املعيوف يهنئان إدارة األبيض باإلجناز

النائب مرزوق الغامن يقبل رأس والده

)سعود سالم(الغامن واملرزوق حاملني كأس البطولة ومتوسطني وليد الراشد وخالد الغامنعلي ثنيان الغامن وفيصل اجلزاف والنائب مرزوق الغامن وعبدالعزيز املرزوق ووليد الراشد يقطعون كيكة احلفل

جاسم عاشور حامال الكأس مع الغامن وعدد من املهنئني

80 ألف دينار من علي ثنيان الغانم ألبطال كأس االتحاد اآلسيوي 
عبداهلل العنزي

أقام مجلس ادارة نادي الكويت مساء اول من امس 
حفل استقبال في ادارة النادي للمهنئني بفوز االبيض 
بكأس االحتاد اآلس���يوي كأول ناد كويتي يحقق لقبا 
قاريا، وجرى خالل حفل االستقبال تدشني املوقع الرسمي 
للنادي بعد ان مت حتديثه لتوقفه طوال اربع سنوات.

وقد حض���ر احلفل الرئيس الفخري لنادي الكويت 
ورئيس غرفة التج���ارة والصناعة علي ثنيان الغامن 
واملدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف ونائب مدير الهيئة حمود فليطح ورئيس احتاد 
الكرة السابق محمد املسعود وامني سر النادي العربي 
السابق عبدالرحمن الدولة وعضو مجلس ادارة العربي 

السابق جاسم عاشور والعرباوي املخضرم عبدالعزيز 
السبتي واعضاء مجلس ادارة االبيض وعدد كبير من 

رجاالت النادي وحشد اعالمي كبير. 
وقد ق���ام العم علي ثنيان الغامن بالتبرع مببلغ 80 
الف دينار لفريق الكرة بالنادي، معربا عن س���عادته 
باحراز اللقب الغالي، متمنيا املزيد من االجنازات لفرق 

النادي االخرى وكل الفرق الكويتية.
فيما اشاد املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف بجه���ود ادارة االبيض في حتقيق هذا 
االنتصار الكبير للكرة الكويتية الذي يعد احدى ثمار 

اجلهد الكبير من فريق الكويت ادارة والعبني.
اما نائب مدير الهيئة حمود فليطح فحيا ادارة االبيض 

على هذا االجناز الكبير الذي اعاد البسمة الى اجلماهير 
الرياضية بعد خيبة االمل الكبيرة التي اصابت الكرة 
الكويتية في السنوات االخيرة، ومتنى استمرار االفراح 
في الوسط الرياضي مع حتقيق املزيد من االلقاب على 

شاكلة هذا اللقب.
 من جانبه قال الرئيس االسبق الحتاد الكرة محمد 
املس���عود انه حرص على احلضور واملباركة على هذا 
االجناز الكبير الذي يسجل باسم كل االندية الكويتية، 
مشيدا بكل من ساهم في حتقيق هذا اللقب الغالي.وقال 
امني سر النادي العربي السابق عبدالرحمن الدولة ان 
ادارة االبيض هي مثال ل���الدارة الناجحة التي حتقق 
االجنازات ليس باس���م النادي فقط بل باسم الرياضة 

الكويتية بشكل عام. 
واش���اد عضو مجلس ادارة العربي السابق جاسم 
عاش���وربنادي الكويت الذي اعاد البس���مة للجماهير 
الرياضية الن هذا اللقب الغالي هو االول للكرة الكويتية 
منذ مدة طويلة وهذه اجلماهير كانت بحاجة الى مثل 
هذه الفرحة العادة الثقة اليها بكرتنا بعد خيبات االمل 

الطويلة.
واشادعاشور باجلهود الكبيرة التي بذلها مجلس ادارة 
االبيض واجلهازان الفني واالداري والالعبني واجلماهير 

ايضا التي حضرت بكثافة ملؤازرة الكويت.
وقد بدأ احلفل بقيام الرئيس الفخري للنادي علي 
ثنيان الغامن بافتتاح املوقع الرسمي للنادي من خالل 

ضغطه على الزر اخلاص بالدخول الى املوقع.
وقد اك���د رئيس مجلس االدارة عبدالعزيز املرزوق 
أن املوقع الرس���مي سيكون همزة الوصل بني جماهير 
النادي بصفة خاصة واجلماهير الرياضية بصفة عامة 
وسيكون الناطق الرسمي ملجلس إدارة النادي في جميع 
القرارات والتصريحات والنشاطات الرياضية بالنادي، 
كما ش���كر املرزوق القائمني على املوقع الذين يعدون 
اجلنود املجهولني س���واء في العالقات العامة او املركز 
االعالمي فلهم منا كل الشكر، كما قدم املرزوق اعتذاره 
للجماهير الرياضية عن التأخير في افتتاح املوقع وقال: 
اتى هذا التأخير حرصا منا على أن يظهر املوقع بأفضل 

صورة بني املواقع الرسمية.

في حفل استقبال قامت خالله إدارة الكويت بتدشين الموقع الرسمي للنادي

المجرن يهنئ األبيض

موقع مميز

أشاد مدير إدارة آسيا بوزارة اخلارجية السفير محمد املجرن 
باإلجن���از الذي حققه نادي الكويت بإح���رازه لقب كأس االحتاد  
اآلس���يوي، ووجه التهنئة لكل منتس���بي النادي ادارة والعبني 

ومشجعني.
وأكد املجرن ان هذا االجناز لم يكن ليتحقق لوال اجلهود املخلصة 
من ابناء النادي الذين بذلوا كل ما لديهم في سبيل اسعاد جماهير 
الكويت التي حضرت وآزرت الكويت في املباراة النهائية، الفتا الى 
اننا لم نر تلك الروح التي جمعت كل جماهير الكويت منذ زمن.
واشار الى ان هذا اللقب وهذه الكأس ليسا لنادي الكويت فقط 

بل يسجل باسم جميع االندية وباسم الكويت كلها.

يعتبر املوقع الرس���مي لنادي الكويت الذي مت تدشينه مساء 
امس االول صفحة مميزة على الش���بكة العنكبوتية حيث توجد 
به اقس���ام عديدة، وباستطاعة متصفحه ان يأخذ فكرة عامة عن 
تاريخ تأسيس النادي مع صور لرؤساء مجلس االدارة منذ اول 
رئيس وهو محمد خالد الزيد الى الرئيس السابق النائب مرزوق 
الغامن مع وضع قس���م خاص مبجلس االدارة احلالي برئاس���ة 
عبدالعزيز املرزوق، كما يوجد باملوقع قسم تاريخي للنادي حينما 
كان يطلق عليه النادي االهلي مع وضع قسم خاص لالوائل وهو 
معني بكل مركز اول كان النادي سباقا اليه قبل االندية االخرى، 
كما مت تخصيص اقسام اخرى لفرق النادي كفريق كرة الطائرة 
واليد والسلة، وسيقوم املركز االعالمي في النادي بعمل لقاءات 
اسبوعية مع الالعبني املميزين بالنادي وكذلك وضع صور خاصة 

بكل مباراة لفريق الكرة.

من الحفللقطات

كان امني سر نادي الكويت وليد الراشد في استقبال 
احلضور.

قام العم علي ثنيان الغامن ومعه فيصل اجلزاف والنائب 
مرزوق الغامن ورئيس النادي عبدالعزيز املرزوق بقطع كيكة 

االحتفال الكبيرة. 
استمتع احلضور بالشرح املبسط والغني باملعلومات 
الذي قدمه رئيس املرك���ز االعالمي بالنادي عبدالرحمن 
االنصاري عن موقع االبيض، حيث قام بالتجول باملوقع 
من خالل شاشة العرض الكبيرة التي وضعت بديوانية 

النادي.
وضعت ادارة الكويت كأس بطولة االحتاد االسيوي في 

متناول اجلميع ملن يرغب في التصوير. 
كان م���ن بني احلضور ش���يخ املدربني صالح زكريا 

واالعالمي املميز ابراهيم بو عيده.


