
 تسديدة وليد علي في طريقها إلى مرمى السعودية                  (األزرق . كوم) 

 الكويت  السعودية 

 ٠  ١ 

 السجل الذهبي 
 الكويت  (البحرين ١٩٧٠)   الدورة األولى 
 الكويت  (السعودية ٧٢)  الدورة الثانية 
 الكويت  (الكويت ٧٤)  الدورة الثالثة 
 الكويت  (قطر ٧٦)  الدورة الرابعة 

 العراق  (العراق ٧٩)  الدورة اخلامسة 
 الكويت  (اإلمارات ٨٢)  الدورة السادسة 
 العراق  (عمان ٨٤)  الدورة السابعة 
 الكويت  (البحرين ٨٦)  الدورة الثامنة 
 العراق  (السعودية ٨٨)  الدورة التاسعة 
 الكويت  (الكويت ٩٠)  الدورة العاشرة 

 قطر  (قطر ٩٢)  الدورة ١١ 
 السعودية  (اإلمارات ٩٤)  الدورة ١٢ 
 الكويت  (عمان ٩٦)  الدورة ١٣ 
 الكويت  (البحرين ٩٨)  الدورة ١٤ 
 السعودية  (السعودية ٢٠٠٢)  الدورة ١٥ 
 السعودية  (الكويت ٢٠٠٣)  الدورة ١٦ 
 قطر  (قطر ٢٠٠٤)  الدورة ١٧ 
 اإلمارات  (اإلمارات ٢٠٠٧)  الدورة ١٨ 
 عمان  (عمان ٢٠٠٩)  الدورة ١٩ 
 الكويت  (اليمن ٢٠١٠)  الدورة ٢٠ 

 ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم  -  يحيى حميدان ـ عبداهللا العنزي
  «حنا هل الكاس والكاس لنا» اذا قلتم كأس اخلليج فقولوا الكويت، 
واذا قالــــوا ملن ذهــــب الكأس فقولوا الى األزرق، فــــاز األزرق بكأس 
خليجي «٢٠» للمرة العاشــــرة بعد فوزه املثير أمس على السعودية 
بهدف وحيد سجله النجم املتألق وليد علي بعد تسديدة رائعة مزقت 

شباك احلارس عساف احلربي (٩٤).
  األزرق بطل كأس اخلليج ومن غيره يفوز بكأسه املفضلة، أزرقنا بطل 
بجدارة بعدما تغلب على كل خصومه بدأها بقطر وأنهاها بالسعودية، 
هــــذا األزرق اذا لعب فلن يوقفه أحد، هذا منتخبنا اذا قال صدق واذا 

وعد أوفى، هذا األزرق قال لنا سأغادر الى عدن وأعود بالذهب.
  مبــــروك لنا هذا اجليل الواعد، مبروك لنا هذا الفريق، مبروك لنا 
هؤالء الرجال، آه يــــا جنوم لقد أدخلتم الفرحة الى كل بيت وليتكم 
تشاهدون الشوارع كيف ازدحمت بالكبار والصغار، مبروك لالعبني 

واملدربني واجلهاز الطبي.
  مبروك الحتاد الكرة برئاسة الشيخ طالل الفهد واألعضاء، مبروك 

لكل من اجتهد لفوز األزرق ولكل من وقف معه وآزره.
  باختصار مبروك للكويت من العاصمة الى اجلهراء الى األحمدي 
الى كل مناطق كويتنــــا الغالية.كرتان في القائم وكرة في العارضة 
ولم يســــجل األزرق في الشوط األول، لعب بطريقة هجومية مكنته 

من الوصول الى احلارس السعودي عساف القرني 
لكنه لم يسجل، وفي املرة األولى ارتدت كرة حسني 
فاضل الرأســــية من القائم واصطدمت باحلارس 
وخرجت ركلة ركنية، وفي املرة الثانية سدد وليد 
علــــي كرة قوية مفاجئة ارتطمت بالقائم األيســــر 
«وخدشته» قبل ان ترتد وال جتد من يتابعها، وفي 
املرة الثالثة تدخل يوسف ناصر بكرة حائرة داخل 
منطقة اجلزاء وسددها لكنها ارتطمت بالعارضة 
وخرجت فأي حظ هذا الــــذي يحرم منتخبنا من 

تسجيل هدف.
  لعب مــــدرب األزرق الصربي غــــوران بنفس 
تشكيلته وأعاد وليد علي الى خط الوسط وأشرك 

في البداية فهد عوض بدال من محمد راشــــد املصاب، ولم تكن بداية 
األزرق واضحة للمتابعني وتعثرت كرته قبل ان تصل منطقة جزاء 
اخلصم، وتهدد مرمانا من كرة خطرة أنقذها نواف اخلالدي بجسارة 
من املهاجم مهند عسيري، وبعد ان التقط األزرق أنفاسه ظهر بحلة 
هجومية جديدة، وقاد بدر املطوع الهجمات من منطقة العمق، وفهد 
العنزي من اجلهة اليمنى، وتعرض العبونا الى اخلشونة من العبي 
السعودية وحصل مشعل السعيد وعبداللطيف الغنام على انذارين، 

ووجد األزرق في البداية صعوبة في اختراق العمق 
الســــعودي، ثم تعامل جيدا مــــع الهجمات املرتدة 
وشكل خطورة على مرمى السعودية. وأحسن فهد 
عوض في املساندة من اجلهة اليسرى وساند وليد 
علي في فتح جبهة قوية، وكان بإمكان منتخبنا ان 
يســــجل هدفا في الشوط األول لو استغل الفرص 
التي سنحت له، في حني لعب املنتخب السعودي 
متحفظــــا بثباته وبدأ بداية جيدة وهدد مرمانا ثم 
دانت الســــيطرة امليدانية واالستحواذ على الكرة 
ملنتخبنا.وفي الشوط الثاني أشرك املدرب غوران 
حمد العنزي بدال من يوسف ناصر الذي لم يكن في 
حالة جيدة، وتعرض طالل العامر الى ضربة برأسه 
نزف على اثرها الدم فلعب مكانه فهد األنصاري، ولم يكن األزرق كما 
كان عليه في الشــــوط األول وكثرت كراته املقطوعة وانعزل الوسط 
عــــن الهجوم فقلت خطورة الفريق ولــــم يهدد مرمى خصمه، كما ان 
تشديد الرقابة على فهد العنزي لم يظهره في مستواه املعهود، ودبت 
العشوائية في صفوف منتخبنا وظهرت معظم هجماتنا باجتهادات 
فردية، وكان على منتخبنا ان يسرع في تنظيم ألعابه بدال من االعتماد 
على أخطاء الالعبني السعوديني، وظهر دفاع السعودية بحالة جيدة 

وأبطل هجمات فريقنا.
  وشــــن املنتخب الســــعودي هجمات مرتدة أقلقت دفاع منتخبنا 

لكنها لم تشكل خطورة.
  هدف الفوووووز

  آه ما أجملها من حلظة ما أجمل الدقيقة (٩٤) من الشوط اإلضافي 
األول، هدف الفوز الذي هّز أركان امللعب عن طريق النجم وليد علي 
الذي التقط كرة مرتدة وتخلص من املدافع أســــامة هوساوي وتقدم 
بالكرة وسدد كرة هائلة انفجرت في مرمى شباك احلارس السعودي 

عساف القرني الذي لم يرها وسمع فقط «طنينها» في مرماه.
  وحتســــنت حالة أزرقنا بعد الهدف وشن هجمات متالحقة حتى 
أطلق احلكم صافرة النهاية. مثل أزرقنا البطل: نواف اخلالدي ومساعد 
ندا وحســــني فاضل وفهد عوض وعامر املعتوق وطالل العامر (فهد 
األنصاري) وجراح العتيقي ووليد علي وفهد العنزي (صالح الشيخ) 

وبدر املطوع ويوسف ناصر (حمد العنزي).
  املدرب: غــــوران توڤاريتش وأدار املباراة احلكم العماني عبداهللا 
احلراصــــي وظهر جيدا في قراراته وأنذر مســــاعد ندا وبدر املطوع 
ووليد علي من الكويت ومشعل السعيد وعبداللطيف الغنام وطرد 

مهند عسيري من السعودية في الدقيقة (١١٢). 

 وليد علي: مبروك للجميع
  أبدى صاحب هدفنا الذهبي وليد علي سعادة غامرة بتحقيق لقب 
كأس اخلليج للمرة العاشرة في تاريخ البطولة، مضيفا ان تسجيل 

الهدف ليس مهما بقدر احلصول على البطولة.
  وان التتويج باللقب بعد غياب ١٢ عاما جاء اســـتمرارا للنتائج 

الطيبة التي حققها األزرق في الفترة املاضية.
  وأهدى البطولة جلميع اجلماهير التي ساندت وشجعت األزرق 

طوال مشوار البطولة، مضيفا: «مبروك للجميع».
  

  ناصر: لم يضع جهدنا
  هنأ مهاجم منتخبنا يوســـف ناصر زمالءه على املجهود الكبير 

الذي بذلوه طوال الدقائق الـ ١٢٠ الطويلة والصعبة.
  وقال: احلمد هللا على كل حال واجتهدنا طوال مباريات البطولة 
ولم يضع جهدنا هباء، مؤكدا ان القادم سيكون أفضل ونعد اجلماهير 

باملزيد. 

 ندا: أقل ما نقدمه للجماهير
  قـــال مدافــع االزرق مســـاعد ندا ان هذا الفـــوز هو اقل ما 
نقدمه الى اجلماهـــير الوفية التي ســـاندت االزرق في احلك 

الظـــروف.
  واضــاف نــدا، ان هذا الفــوز جاء مبــجهود كل من تواجــد 
مـــع االزرق وهو اكــبر دليل علـــى ان الكرة الكويتية مازالت 
بخير والقادم ســـيكون احلـــى في كـــأس آســـــــيا ٢٠١١ في 

الدوحـــة. 

 األزرق األفضل في كل شيء
  احتكر العبـــو االزرق جوائز «االفضل» في البطولة بعد ان 
متيزوا في كل شـــيء على مدى مباريـــات البطولة، فنال بدر 
املطوع جائزة الهداف بعد تســـجيله ٣ اهداف، فيما حصل فهد 
العنزي على جائـــزة افضل العب ونواف اخلالدي على افضل 

حارس مرمى. 

 الشيخ: عدنا بالكأس بعد ١٢ عامًا
  قال صالح الشيخ إن هذا الفوز جاء بفضل دعوات أهل الكويت، 
وأخيرا استطعنا إعادة الكأس الغالية بعد غياب ١٢ عاما بفضل 
تضافر جميـــع اجلهود من جهاز إداري وفنـــي والعبني متمنيا 
أن يســـتمر هذا األداء الراقي في نهائيات كأس آسيا في الدوحة 

يناير املقبل. 

 كيكة من «أبوظبي الرياضية» لألزرق
  قدمت إدارة قنـــاة أبوظبي الرياضية كيكة كبيرة ملنتخبنا وقام 
الشـــيخ أحمد الفهد بقطع قالب الكيكة مع الالعبني في أرض امللعب 

وذلك كبادرة من إدارة القناة لالحتفال مع البطل. 

 حضور نيابي
  شـــهدت املباراة النهائية حضورا نيابيا مؤازرة لالعبي األزرق، 
وممن حضرو سيد حســـني القالف وصالح عاشور ود.روال دشتي 

الذين حرصوا على حضور املبارة شخصيا لدعم العبينا. 
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 الضب بول توقع فوز «األزرق» أيضًا !
 بعد أن نشرنا صورة مركبة منسوبة لالخطبوط بول 
بشأن توقعاته بفوز الكويت أمس على سبيل املزاح، ذهب 
البعض إلى ما هو أبعد في خيالهم حيث تصوروا «الضب» 
بول وهو يتوقع فوز الكويت أيضا وانتشرت الصورة 

عبر وسائل االتصال لتالقي شعبية كبيرة أمس. 

 العبونا دخلوا بالعلم اليمني

 العتيقي: يستاهلون أهل الكويت

 حسين: ٢٦ بطالً  

 غوران: لحظة كبيرة

 لفتة جميلة قام بها جنوم األزرق عندما دخلوا 
إلـــى أرض امللعب قبل عمليـــات اإلحماء حاملني 
معهم علم اليمن، األمر الذي قابله اجلمهور اليمني 
بعاصفة مدوية من التصفيق. وتأتي هذه املبادرة من 
العبينا تعبيرا منهم على حسن الضيافة والترحيب 

الذي القوه طوال فترة إقامة البطولة. 

 أهدى جنم وسط األزرق جراح العتيقي 
الفوز الكبير جلميع اجلماهير الكويتية قائال 
«يستاهلون أهل الكويت وننتظركم اليوم لكي 
نفرح معاكم في الكاس». وأضاف: انه شعور ال 
يوصف بعد ان اعدنا الزمن اجلميل الى األذهان 
وان هذا اجليل على الوعد حقق بطولة غرب 
آسيا وها هو يحقق اللقب العاشر لألزرق، 
الفتا الى ان هذا اللقب سيكون مبنزلة إنذار 
شديد اللهجة للمنتخبات اآلسيوية في يناير 

املقبل في نهائيات كأس آسيا بقطر. 

 شكر مدير منتخبنا الوطني اسامة حسني 
جميع الالعبني الـ ٢٦ الذين كانوا متواجدين 
في اليمن، مؤكدا ان جميعهم ساهموا في هذا 
االجناز وهم ٢٦ بطال على قلب رجل واحد.

  وقال: «هاردلك» للسعودية وهو منتخب 
قوي ومتمرس وهذا الفريق يوازي املنتخب 
األساسي، ولكن نحن وعدنا بأن الكأس كويتية، 

ووفينا بوعدنا للشعب الكويتي. 

 وصـــف مـــدرب االزرق الصربي غوران 
توڤاريتش حلظة التتويج بأنها حلظة كبيرة 
في مسيرته التدريبية بعد احلصول على اللقب 
اخلليجي االكبـــر واالغلى في دول اخلليج، 
مضيفا: ان الالعبـــني قدموا مباراة اكثر من 
رائعة ووجدوا صعوبة كبيرة امام املنتخب 
السعودي القوي الذي امتلك الوسط بفضل 

قوة هذا اخلط في االخضر.
  وقال انه بالرغم من ذلك اال ان الالعبني كانوا 
رجاال، وتغلبوا على الصعوبات والتتويج 

جاء ثمرة للجهود التي بذلها اجلميع. 

 الفالح يهنئ القيادة السياسية والجماهير
 رفع رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة  

د.فؤاد الفالح أسمى آيات التهاني الى القيادة السياسية والشعب الكويتي 
واجلماهير الرياضية الوفية مبناســـبة فـــوز األزرق بكأس «خليجي ٢٠» 
للمرة العاشرة في تاريخه. وأشاد الفالح بعزمية أبطال األزرق في البطولة 
ليتمكنوا بذلك من حســـم اللقب اخلليجـــي بعد غياب طويل عن منصات 
التتويج. وأكد ان الهيئة تثمن هذا اإلجناز الكروي الرائع، وســـوف يكون 
هناك تكرمي الئق ألبطال اخلليج بعد عودتهم الى البالد. وقال الفالح ان الكرة 
الكويتية قادمة لإلجنازات بإذن اهللا بعد هذا التتويج الذي أسعدنا جميعا. 
من جهته، اعتبر نائب املدير العام عصام جعفر هذا الفوز مبثابة البلســـم 
الشـــافي جلماهيرنا املتعطشة لإلجنازات، مشيرا الى ان املنتخب استحق 
الفـــوز بلقب «خليجي ٢٠»، وكان األفضل منذ البداية. وهنأ جعفر القيادة 
السياسية باسم جميع العاملني في الهيئة العامة للشباب والرياضة وجميع 

املراكز الشبابية والرياضية مبناسبة هذا اإلجناز الكروي اجلميل. 

 (االزرق. كوم)  الشيخ طالل الفهد يتوسط ابطال «خليجي ٢٠» 

 الفهد: هذا الجيل واعد وسنحافظ عليه

 قال الشيخ أحمد الفهد ان هذه املباراة 
كانت صعبة وحساسة ألن السعودية فريق 
بطل، والذي ال يخاف من األخضر «ما عندك 
سالفة» وهو فريق مؤهل إلحراز البطولة، 
وهذا اجليل من األزرق واعد وسنحافظ 
عليه، وهللا احلمد جميع اجلوائز ذهبت 

لالعبينا وقدمنا مستوى جيدا.
  وبارك الفهد للجهازين الفني واإلداري 
والالعبني ورئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفهد، «وأنا أظن ان جميع أهل الكويت اآلن 

يحتفلون بالفوز في مسيرات فرح».
  وبني ان «خليجــــي ١٣» كان انطالقة 
جديدة للمنتخب واستطعنا ان نصل إلى 
نصف نهائي كأس آسيا ١٩٩٦، وأمتنى ان 
تكون هذه البطولة بداية جديدة لنا وفي 

كأس آسيا ٢٠١١ بقطر.
  من جهته بدا رئيس احتاد الكرة الشيخ 
طالل الفهد متأثرا وهو يقول: «احلمدهللا 
الذي ســــخر لنا هذا، ونحن كنا عازمني 
على حتقيق البطولة منذ أن وصلنا إلى 

عدن، وهذه البطولة لم تأت إال بجهد كل 
الرجال الذين كانوا مع األزرق من العبني 
وجهازين فني وإداري ونقول ألهل الكويت 

تستاهلون والوعد في كأس آسيا».
  بدوره أكد الواعــــد عامر املعتوق أن 
الالعبني قاتلوا منذ بداية البطولة وحتى 
النهاية لذلك كنا األفضل ونستحق اللقب 
عن جدارة، مؤكدا أن هذا األداء لم يأت من 
فراغ بل بعد تخطيط من اجلهازين اإلداري 
والفني بقيادة الصربي غوران توڤاريتش 

الذي أقول له شكرا على كل شيء.

  العنزي: كل الالعبين يستحقون الجائزة

  من جهته قال جنم البطولة فهد العنزي 
ان تتويجه بجائزة أفضل العب في البطولة 
يعد جائزة لكل الالعبني وليس لي وحدي، 
ألنه من غير مســــاعدة باقي الالعبني لن 
أمتكن من احلصول عليها، مشــــيرا الى 
انه كان يتمنى ان يقدم مســــتوى أفضل 
من الذي ظهر عليه، لكن في النهاية حدث 

األهم وهو الفوز باللقب.

  العامر: أريد العودة سريعًا

  متنى جنم «األزرق»  طالل العامر أن يكون 
في الكويت بعد حتقيق اللقب مباشرة ألنه 
يعرف ان الفرحة هناك غير، مشيرا إلى انه 
يريد العودة سريعا والفرحة مع أهل الكويت 
الذين يدرك أنهم جابوا الشوارع فرحا بهذا 
االجناز الكبير، الفتا إلى ان الالعبني كانوا 

رجاال ووفوا بالوعد وحققوا اللقب. 

 شكرًا لألزرق وشكرًا لليمن
 عدت يا األزرق والعود أحمد، عدت من عدن وما أحلى 
الرجوع، عدت بكأس خليجي «٢٠» كما عودتنا في املهام 
الصعاب، عدت وما أكبرها وأسمنها من عودة، فهل هناك 
أغلى وأجمل وأثمن وأبهى من كأس اخلليج، فاز أزرقنا 
بكأس خليجي «٢٠» للمرة العاشرة ولسان حاله يقول 
«الزعيم ميرض ولكن ال ميوت»، نعم نحن أبطال كؤوس 

اخلليج منذ ان بدأت قبل ٤٠ عاما.
  مبروك للكويت، مبروك لقائدها صاحب السمو األمير، 
مبروك لســـمو ولي العهد، مبروك للشعب الكويتي هذا 
االجناز الكبير، مبروك لنا هذا الفوز الذي ادخل البهجة الى 
بيوت الشعب الكويتي فردا فردا، مبروك لنا هذا الفريق 

الواعد الذي أعاد انتصارات الكرة الكويتية السابقة.
  مبـــروك لنجومنا األبطال وما لها إال رجالها، مبروك 
لالعبني من حارســـهم نواف اخلالدي الى مهاجمهم بدر 
املطوع، مبروك للجهاز الفني املقتدر بقيادة املدرب الصربي 

غوران توڤاريتش.
  مبروك الحتاد كرة القدم برئاسة الشيخ طالل الفهد 
بعدما جنح في جتهيز الفريق بأفضل حالة ومســـتوى 

فكان الفوز الكبير.
  مبروك للشقيقة اليمن التي استضافت البطولة بنجاح، 
رغم كل ما تردد من عدم قدرتها على االستضافة، وشكرا 
لليمن ملبادرتها بإطالق اســـم الشـــهيد فهد األحمد على 

البطولة.
  شكرا لكم جميعا لقد «فرحتونا». 

 د.روال لالعبين: أبدعتم.. 
  وأنتم المستقبل الواعد للكرة الكويتية

 األمير يهنئ الرئيس اليمني بنجاح 
«خليجي ٢٠» وطالل الفهد بالفوز

 هنأت الشيخة موزة بحصول قطر على شرف تنظيم المونديال 

ــتي التي حضرت النهائي في عدن «األزرق»» بالنصر الغالي   هنأت النائبة د.روال دش
ــعب الكويتي الفوز بكأس اخلليج،  واحلصول على لقب «خليجي ٢٠»، قائلة: نبارك للش
ونقول لألزرق لقد جتاوزمت املصاعب وواجهتم التحديات وأبدعتم، وأنتم املستقبل الواعد 
ــتي دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على  للكرة الكويتية. ألف مبروك.  كما هنأت  د.دش
االجناز التاريخي املتمثل في فوز الدوحة بشرف تنظيم مونديال ٢٠٢٢ وقالت في تصريح 
ــتحيل ونبارك حلرم صاحب السمو أمير قطر  لـ «األنباء» ان قطر قادرة على صنع املس
ــيخة موزة بنت ناصر املسند وما قامت به من جهد  ــيخ حمد بن خليفة آل ثاني الش الش
كبير يسجل لصالح املرأة اخلليجية. وتابعت د.دشتي نحن متأكدون من ان قطر ستقدم 
«مونديال» مثاليا من حيث اإلعداد والتنظيم، مضيفة: نحن فخورون بهذا االجناز ونتمنى 

الخواننا في قطر دوام التقدم واالزدهار. 

 بعث صاحب الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 
اخيه الرئيس علي عبداهللا صالح رئيس اجلمهورية اليمنية الشقيقة عبر 
فيها عن خالص تهانيه بنجاح الدورة الـ ٢٠ لكأس اخلليج «دورة الشهيد 
فهد االحمد» التي استضافتها اجلمهورية اليمنية الشقيقة مشيدا سموه 
باالستعدادات واإلمكانات الكبيرة التي وفرها البلد الشقيق لهذه الدورة 
وبحسن اإلعداد والتنظيم لها وبوقوف وتشجيع ودعم الشعب اليمني 
الشقيق إلجناح هذه الدورة، مثمنا سموه في الوقت ذاته الروح العالية 
التي متيزت بها جميع املنتخبات الرياضية املشاركة والتنافس الشريف 

بينها متمنيا للجمهورية اليمنية الشقيقة كل الرفعة واالزدهار.
  كما بعث صاحب الســــمو ببرقية تهنئة الى الشيخ طالل الفهد عبر 
فيها ســــموه عن خالــــص تهانيه ألبنائه أعضــــاء املنتخب الوطني من 
مســــؤولني والعبني وإداريني وفنيني وطاقم طبــــي بفوزهم في املباراة 

النهائية وحصولهم على كأس «خليجي ٢٠».
  وأشاد سموه باألداء الفني الرفيع الذي قدمه العبو املنتخب وبروح 
التعاون التي ســــادت بينهم وباجلهود الكبيرة التي قام بها مســــؤولو 
وإداريــــو املنتخب ووقوف اجلمهور الرياضي الكويتي بجانب منتخبه 
مما أســــهم في حتقيق هذا الفوز. ومتنى سموه للجميع دوام التوفيق 
والنجاح وحتقيق مثل هذه االجنازات الرياضية ورفع اسم الكويت عاليا 

في احملافل الرياضية االقليمية والدولية.
  كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني للرئيس اليمني 

بنجاح «خليجي ٢٠». 

 د.روال دشتي

 تهاني سياسية باإلنجاز 
 تتابعت ردود الفعل السياسية على فوز االزرق 
بـ «خليجي ٢٠» وهّنأ النواب القيادة السياسية 
والشـــعب الكويتي بهذا االجناز الكبير وفيما 

يلي كلماتهم في املناسبة:
مخلد العازمي: نبارك للقيادة السياسية    
والشعب الكويتي الفوز بخليجي ٢٠ ونبارك 

لفرسان األزرق األداء الرائع
  املطـــوع: نبارك ملنتخبنـــا الوطني هذا الفوز 

املستحق بخليجي ٢٠
   معصومة املبارك: نبارك للشعب الكويتي 
الفوز ببطولـــة اخلليج متمنني دوام التوفيق 

ملنتخبنا
  مرزوق الغامن: نهنئ العبي منتخبنا الوطني 
على أدائهم الرائع طوال فترة البطولة كما نهنئ 
جماهير الرياضة والشـــعب الكويتي بالفوز 

باللقب
   ســـعد زنيفر: نهنئ القيادة السياســـية 
والشعب الكويتي بالفوز بكأس اخلليج ونتمنى 

له التوفيق في القادم من البطوالت
   د.محمد احلويلة: نبارك للقيادة السياسية 
والشعب الكويتي وأبطال األزرق الفوز بكأس 
اخلليج باستحقاق ونطالب بتكرمي الئق لالعبينا 

أبطال اخلليج
    د.يوســـف الزلزلة: نبارك للكويت فوز 
منتخبنا فـــي دورة اخلليج وإلـــى مزيد من 

االنتصارات في كل املستويات
   ســـعد اخلنفور: نبارك ملنتخبنا الفوز 

العاشر في خليجي ٢٠
   مبارك الوعالن: نشكر هذا الفريق الرائع 
الذي أدخل الفرحة على قلوبنا ونهنئ القيادة 

السياسية بهذا الفوز
   حسني احلريتي: نبارك لسمو األمير وسمو 
ولي العهد وشعبنا الوفي بعودة الكويت إلى 
منصـــات التتويج بعد فـــوز منتخبنا بكأس 

اخلليج
   د.أسيل العوضي: نهنئ الشعب الكويتي 
بفـــوز املنتخب بالكأس بعد أن قدم أداء رائعا 
في جميـــع مبارياته ومنها لألعلى إن شـــاء 

اهللا
   خالـــد العدوة: نبارك لصاحب الســـمو 
واحلكومة والشعب فوز منتخبنا بخليجي ٢٠، 
ونثمن أداء الالعبني األبطـــال واجلهاز الفني 
للمنتخب والشيخني أحمد وطالل الفهد اللذين 

أعادا لألزرق أمجاده الكروية.
   فالح الصواغ: نهنئ األمير وولي العهد 
واحلكومة والشـــعب بفوز املنتخب بالكأس 
ونتمنى االزدهار للكويت في جميع النواحي، 

وعاش أبطال األزرق. 
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 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 منتخبنا حقق في ٢٠١٠ لقبه الخليجي العاشر.
  ـ أجمل هدية من األزرق إلى أهل الكويت إيذانا

  باالحتفال بالذكرى الـ ٥٠ لالستقالل والـ ٢٠ للتحرير. 

 كفو.. يا ألزرق
 أبواللطف  واحد

 الفتيات شاركن في فرحة اجلماهير بحمل األعالم 

 مواطنة «تيبب» ابتهاجا بفوز األزرق 

 ابتهاج بالفوز باللقب العاشر  

 العلم الكويتي يرفرف عاليا فوق السيارات 

 األعالم والرغوة على الرؤوس تعبيرا عن الفرحة 

(محمد ماهر - سعود سالم)   مواطن فخور بالفوز 

 أنا كويتي أنا.. 

 شارع اخلليج اكتظ مبسيرات الفرح عقب املباراة 

 هذا الكاس عارفينه يدل دربه وطريقه 
 ما ان اطلق حكم املباراة العماني عبداهللا احلراصي صافرة النهاية 
حتى خرجت اجلماهير الكويتية في مسيرات احتفالية جابت شوارع 
البالد حاملة اعالم الكويت وصور صاحب السمو االمير وولي العهد 

واستمرت هذه املسيرات حتى ساعة متقدمة من مساء االمس. 
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