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تكريم من القلب من ورثة أمير القلوب لـ »األزرق«

 مبارك الخالدي
في اول تكريم رسمي لنجوم 
المنتخب الوطني بعد الفوز بـ 
»خليجي 20«، قام ورثة امير 
الراحل الشيخ  القلوب االمير 
جابـــر االحمـــد، يرحمه اهلل، 
باالحتفاء بأبطال االزرق وذلك 
بديوان الرئيس السابق للهيئة 
العامة للشباب والرياضة الشيخ 
فهد الجابر مساء اول من امس 
بحضور اشقائه الشيخ نايف 
الجابر والشـــيخ بندر الجابر 
والشـــيخ ثامـــر الجابر وعدد 
كبيـــر من ابنائهم، كما شـــهد 
اتحاد  التكريم حضور رئيس 
الكرة الشيخ طالل الفهد، حيث 
قدم الشـــيخ فهد الجابر نيابة 
عن الورثة لكل العب من العبي 
االزرق مبلغ عشرة آالف دينار 
تقديرا منهم لالنجاز الذي طال 

انتظاره.
ورحب الشيخ فهد الجابر في 
كلمة ألقاها نيابة عن ورثة االمير 
الشـــيخ جابر االحمد  الراحل 
قال فيها انه من دواعي الفخر 
واالعتزاز ان نقوم نحن ورثة 
االمير الراحل بتكريم منتخبنا 
الوطني ماديـــا ومعنويا على 
هذا االنجاز العظيم الذي جاء 
بعد طول انتظار وبعد سنوات 

غابت عنها االنجازات، وتحقيق 
هذا اللقب الخليجي الغالي الذي 
اسعد الكويت بأسرها، فهنيئا 
من القلب للكويت هذا االنجاز، 
ونهنئ صاحب الســـمو االمير 
والحكومة الرشيدة متمنين ان 
تتواصل االنجازات الرياضية في 

جميع المحافل الدولية.
واضاف الجابر انه ال يفوتنا 
ان نهنئ ايضا الشيخ احمد الفهد 
الذي وقف خلف المنتخب على 
الرغم من مهامه الجسام وتكفل 
بدعمـــه ماديـــا ومعنويا، كما 
المنتخب  نشكر جميع العبي 
والجهازين االداري والفني على 

ادائهم المشرف.
الشـــيخ  الجابر  وخاطـــب 
طالل الفهد بالقول: اما انت يا 
طالل فقد عملت بصمت طوال 
الماضية وتغلبت  الســـنوات 
المعوقـــات وتمكنت  على كل 
من قيادة االزرق من انجاز الى 
انجاز، فبارك اهلل فيك وان شاء 
اهلل مـــن الخليج الى البطولة 
اآلســـيوية وليس بعيدا عنكم 

تحقيق ذلك.

نحن جيل جابر

من جهته، رد الشيخ طالل 
الفهد التحية قائال: اوال اتقدم 

بخالـــص الشـــكر الخوانـــي 
واخواتي ورثة المرحوم الشيخ 
القلوب  اميـــر  جابـــر االحمد 
على هـــذا التكريم والحضور 
الديوان  والتواجـــد في هـــذا 
الكريم، والشكر موصول لجميع 
ابناء المغفور له الشيخ جابر 
وابنائهم لدعمهم لالعبينا، ومن 
منا ال يذكـــر مهاجمنا الدولي 
السابق الشـــيخ نايف الجابر 
وصوالته فـــي المالعب كأحد 
ابرع المهاجمين.واضاف الفهد: 
نحن من االجيال التي تفتحت 
عيونها على انجازات الشـــيخ 
جابر طيب اهلل ثراه وتربينا 
على ذلك، ونتعهد بالسير على 
دربه، وبفضل اهلل توجهنا الى 
اليمن سعداء ورجعنا ونحن 
الكأس وهي  اســـعد بتحقيق 
مناسبة لنوجه الشكر لالخوة 
اليمن على اســـتضافتهم  في 

للحدث الكبير.
التكريم  الفهد ان هذا  وقال 
هو االخيـــر لالزرق قبل بداية 
مهمته في االســـتعداد لكأس 
بـــدأ بالفعل  آســـيا، واالزرق 
العملية لالستعداد  الخطوات 
لهذه البطولة، والجميع يتوقع 
منا المزيد، فشـــكرا من القلب 

البناء امير القلوب.

من جهته، قال قائد الفريق 
الخالدي: بداية اشـــكر  نواف 
نيابة عن اخواني الالعبين ورثة 
الشيخ جابر االحمد امير القلوب 
على هذه المبادرة الكريمة وليس 
ذلك غريبا على شيوخنا فهم 
دائما مع الالعبين اينما حلوا، 
لكن االهم اآلن بالنسبة للكرة 
الكويتية هو التنافس القاري في 
كأس آسيا، خاصة اننا سباقون 
في الحصول على هذه الكأس 
وهي المهمة االصعب لنا اآلن 
وهذا يتطلـــب تضافر الجهود 
العداد االزرق على مســـتوى 

الحدث.

هيبة الكرة الكويتية األهم

وعبر النجم فهد عوض عن 
شكره وتقديره على هذا التكريم، 
وقال لقد اعتدنا كشـــعب على 
وقفات ابناء االسرة في طليعة 
المنتخبات  الداعمين النشطة 
المختلفة، خاصة االزرق الذي 
نجح اخيرا في استعادة هيبة 
الكرة الكويتية بعد ســـنوات 
من القطيعة، مضيفا ان علينا 
البطولتين  كالعبين نســـيان 
السابقتين وااللتفات من اآلن 
الى االستحقاق اآلسيوي وهو 

االهم على مستوى القارة.

كاظمة يحتفي بالعنزي وناصر عوض يشارك »البترول الوطنية« احتفالها باألزرق

احتفل موظفو شركة البترول الوطنية بفوز املنتخب 
الوطنــــي بـ »خليجي 20« وشــــاركهم الفرحة نواب 
العضو املنتدب يتقدمهم اســــعد السعد نائب رئيس 
مجلس اإلدارة ونائب العضو املنتدب ملصفاة ميناء 
االحمدي وشــــارك في احلفل العب املنتخب الوطني 

فهد عوض.
من جانبه تقدم اسعد السعد بالتهنئة جلميع موظفي 
الشــــركة وبارك فيها فوز املنتخب الذي جد واجتهد 

وشكر الالعب فهد عوض الذي شارك موظفي الشركة 
احتفالهم مؤكدا ان هذا االحتفال جاء ليعبر عن الفرحة 
التي مألت قلوب ابناء الكويت واثلجت صدورهم، وهو 

امر ليس بغريب على منتخبنا الوطني.
كما عبر فهد عوض عن سعادته مبشاركته اخوانه 
موظفي شركة البترول الوطنية احتفالهم بهذا االجناز 
الذي حتقق بفضل تكاتف جميع الالعبني واصرارهم 

على العودة بكأس البطولة.

عبداهلل العنزي 
أقام مجلس ادارة نادي كاظمة 
مساء أول من أمس حفل تكرمي 
لالعبيه فهد العنزي ويوســــف 
ناصر مبناسبة حصولهما مع 
املنتخــــب الوطنــــي على لقب 
»خليجي20« التي أقيمت مؤخرا 
باليمن، وقد حضــــر االحتفال 
أعضــــاء مجلــــس ادارة النادي 
باإلضافة الى جمهور كبير شارك 

الالعبني في احتفالهم.
وشكر أمني سر كاظمة حسني 
بوسكندر في كلمته خالل احلفل 
الالعبــــني العنزي وناصر على 
الذي قدماه مع  البطولي  األداء 
األزرق وتوجاه باللقب الغالي، 
ببــــذل جهد  الالعبني  مطالبــــا 
القادمة  كبير في االستحقاقات 
مع األزرق وخصوصا في كأس 
آســــيا بعد ان أعلن االزرق عن 
اسمه مرشحا للبطولة بعد األداء 

اجليد الذي قدمه.
وبني بوسكندر لالعبني انهما 
اآلن فــــي واجب وطني، ويجب 
عليهما العمل بكل ما أوتيا من 

قوة لرفع اســــم الكويت عاليا، 
وكذلــــك االلتــــزام بتعليمــــات 
الفنــــي واإلداري  اجلهازيــــن 
للمنتخب خصوصا انهما ميثالن 
نادي كاظمة الــــذي تعود على 

اخراج العبني بهذا املستوى الفني 
واألخالقي الكبير.

أما عضو مجلس االدارة جهاد 
انهما  الغربللي فقــــال لالعبني 
الســــن واملشوار  صغيران في 

أمامهما طويــــل، واملهمة االكبر 
ســــتبدأ اآلن فــــي احلفاظ على 
الفنــــي للمرحلة  مســــتواهما 
املقبلة، وهذا األمر يتطلب االلتزام 
بالتدريب وتعليمات اجلهازين 

الفني واإلداري للمنتخب.
ووجــــه الغربللــــي ناصــــر 
والعنــــزي الــــى ان الكثير من 
املصاعب ستواجههما خاصة انهما 
في بداية مشوارهما الرياضي، 
ويجــــب عليهمــــا أوال التحلي 
الرياضية  بالتواضع واألخالق 
فمحبة النــــاس لهما كنز كبير 
والبد من العمل للحفاظ عليها من 
خالل األخالق والتواضع، معربا 
عن أمله وتوقعاته باســــتمرار 
تألقهما مع األزرق ملا ميتلكانه 
من مهارة فنيــــة كبيرة رفعت 
رؤوس كل أهل الكويت وليس 

منتسبي كاظمة فقط.
من جانبهمــــا وجه العنزي 
الشــــكر إلدارة كاظمة  وناصر 
على هذا احلفل التكرميي الذي 
يدل علــــى اهتمامهم بالالعبني، 
اإلدارة واجلماهيــــر  واعديــــن 
الكظماوية باالستمرار في نفس 
املستوى الفني في املرحلة املقبلة 
والعمل بنصائح مجلس اإلدارة 
في التحلي بالتواضع واألخالق 

الرياضية.

فهد عوض متوسطا مسؤولي »البترول الوطنية« خالل احلفل

الشيخ مبارك فهد اجلابر يحمل كأس »خليجي 20«

الشيخ ثامر اجلابر وعلي مقصيد يقطعان كيكة عيد ميالد مقصيد

)محمد ماهر( فهد العنزي ويوسف ناصر يتوسطان إدارة كاظمة خالل التكرمي   

الشيخ طالل الفهد والشيوخ فهد ونايف وبندر وثامر اجلابر وعدد من أبنائهم يتوسطون جنوم األزرق والكأس   )هاني الشمري(

عبـــر هداف »خليجي 20« وجنم االزرق بدر املطوع عن شـــكره
العميق ألصحاب التكرمي على هذه املبادرة، وقال انه ليس غريبا 
عليهم دعم ابنائهم الرياضيني واالزرق بفوزه بلقب »خليجي 20« ادخل 

الفرحة في قلوب الكويتيني واملقيمني على هذه االرض الطيبة.
وقال ان االزرق ينتظره اســـتحقاق قاري مهم وهو املشاركة في 
نهائيات كأس آســـيا ونتمنى ان نوفق فـــي  تقدمي الصورة الطيبة 

عن الكرة الكويتية.
واشار املطوع الى ان زميله فهد العنزي يستحق جائزة افضل العب 
في البطولة، وقال لقد توقعت للعنزي ذلك منذ ان شاهدت مستواه 
في بطولة غرب آسيا وقلت له شد حيلك، ألنني اتوقع ان حتصد لقب 
افضل العب في كأس اخلليج ألنك االكثر متيزا بني الالعبني وبالفعل 

صدقت توقعاتي وامتنى ان اراه بني صفوف القادسية.

رحب الشـــيخ فهـــد اجلابر باحلضور فردا فـــردا وحرص على 
توديعهم خارج الديوان.

اش��رف على احلفل واالعداد له مدير االعالم والنشر بالهيئة العامة 
للشباب والرياضة توفيق العيد وكان متألقا كعادته.

حظي النجم علي مقصيد بتكرمي خاص حيث مت االحتفاء بعيد 
ميالده الذي صادف مساء امس االول وقام الشيخ ثامر اجلابر بقطع 

الكيكة املعدة خصيصا لذلك وكانت مفاجأة ملقصيد.
حضر التكرمي حشد كبير من وسائل االعالم احمللية واخلليجية عكس 

اهتمام اجلميع بعودة االنتصارات للكرة الكويتية.

المطوع: أتمنى أن أرى  العنزي في القادسية

الفهد: نحن جيل تربى على إنجازات األمير الراحل ونسير على دربه
الجابر: الفوز بـ »خليجي 20« أسعد الكويت كلها وواجبنا دعم األزرق

من الحفللقطات

الشيخ دعيج اخلليفة وعدد من العبي األزرق الشيخ طالل الفهد يلقي كلمته خالل احلفل وإلى جواره الشيوخ نايف وفهد وثامر اجلابر


