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Al-Anbaa Monday 6th December 2010 - No 12472يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 30 من ذي احلجة 1431 ـ 6 ديسمبر 2010 الـــعـدد:

«األزرق».. ١٠نجوم

ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم 
يحيى حميدان ـ عبداهللا العنزي

حقـــق األزرق لقب كأس اخلليج 
للمرة العاشـــرة منـــذ انطالقتها في 
البحرين عـــام ١٩٧٠ بعد فوزه املثير 
أمس على الســـعودية بهدف وحيد 
سجله وليد علي في الوقت االضافي 
األول (٩٤) فـــي ختام «خليجي ٢٠» 
في عدن. وبذلك حمل األزرق النجمة 
العاشـــرة في عام ٢٠١٠، وقدم جنوم 
األزرق مستويات رائعة طوال املباريات 
واستحوذوا على كل ألقاب البطولة، 
الكأس وجائزة أفضل حارس لنواف 
اخلالدي وجائـــزة أفضل العب لفهد 
العنزي وجائزة الهداف لبدر املطوع. 

وتسلم كابنت األزرق نواف اخلالدي 
كأس البطولة من الرئيس اليمني علي 
عبداهللا صالح بحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
الشـــيخ أحمد الفهد. واحتفل جنوم 
األزرق بالكأس فـــي ملعب ٢٢ مايو 
وسط حضور حاشد من اجلماهير. 
وبهذا الفوز تدشن الكويت احتفاالتها 
بذكرى استقاللها الـ ٥٠ وعــيد التحرير 

الـ ٢٠.
هذا وســـيعود وفد املنتخب إلى 
البالد في السادسة من مساء اليوم على 
منت طائرة أميرية خاصة وسيتوجه إلى 
ستاد جابر مباشرة لالحتفال بالفوز 

مع اجلماهير.

فوز  منتخبنا  بـ «خليجي ٢٠» .. يدّشن احتفاالت الكويت بذكرى استقاللها الـ ٥٠ وعيد التحرير  الـ ٢٠

(رويترز)«األزرق» على منصة التتويج.. عودة زعيم الكرة اخلليجية إلى القمة التي تليق به ويليق بها   

مكافآت سخية للمنتخب

التفاصيل ص٥٣ - ٥٥

ــخصيات الكويتية  ــور فوز األزرق أعلنت مجموعة من الش ف
ــم الكبير،  ــني تقديرا إلجنازه ــجيعية لالعب تقدميها مكافآت تش
فأعلن رئيس مجموعة اخلرافي ناصر اخلرافي عن تقدميه نصف 
ــهيد فهد األحمد ١٠ آالف دينار  مليون دوالر، بينما قدم أبناء الش
لكل العب، والنائب السابق احملامي أحمد الشحومي ٥ آالف دينار 
ــف دوالر، وعبدالوهاب  ــن ٢٥٠ أل ــب، ومجموعة التمدي للمنتخ
ــر أبل ٥٠ ألف  ــرزوق ١٠٠ ألف دوالر، وياس ــرزوق ومحمد امل امل
ــف دوالر، ورجل األعمال  ــر ٥٠ أل ــف دميثي ــب خل دوالر، والنائ

والنائب السابق عصام الدبوس ٥٠ ألف دوالر.


