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الفهد: االتحاد أسقط جميع العقوبات اإلدارية والمالية عن األندية

يحيى حميدان
القدم مساء  أقام احتاد كرة 
اول من امس حفال على الطريقة 
العاملية لتكرمي جنوم »األزرق« 
الفائز بلقب كأس »خليجي 20« 
للمرة العاشرة في تاريخه في 
البطولة التي احتضنتها اليمن 
خالل الفترة من 22 أكتوبر وحتى 
5 نوفمب����ر املاضيني، وذلك في 
قاعة »اللؤلؤة« في فندق سفير 
انترناشيونال في منطقة بنيد 

القار.
وحضر احلفل رئيس احتاد 
الكرة الشيخ طالل الفهد ورئيس 
احتاد التنس الشيخ أحمد اجلابر 
واالس����تاذ فواز خالد يوسف 

املرزوق وعبدالعزيز احلساوي 
والنائب عدنان املطوع والشيخة 
نعيمة األحمد باإلضافة الى حشد 

من الشخصيات الرياضية.
وحص����ل كل العب على 65 
ألف و30 دينارا مكافأة لهم بعد 
فوزهم بلق����ب »خليجي 20«، 
بخالف املبالغ التي حصلوا عليها 
من ورثة األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد وأبن����اء املرحوم 
مبارك عبدالعزيز احلس����اوي، 
حيث وصل مجم����وع املكافآت 
ال����ى 85 ألف����ا و30 دينارا لكل 
العب، فيما حصل رئيس الوفد 
يوسف اليتامى ومدير املنتخب 
أسامة حسني على مبلغ 15 ألف 

دينار لكل منهما، واملشرف علي 
محمود واإلداري مبارك العجمي 
وحس����ني بوحمد من العالقات 
العام����ة والطاقم الطبي املكون 
من د.عبد املجيد البناي ود.علي 
الشمالي واجلهاز الفني على 10 

آالف دينار لكل منهم.
في بداية احلفل، قدم الشيخ 
طالل الفهد التهاني والتبريكات 
الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد وسمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملمد واحلكومة الرشيدة 
والشعب الكويتي مبناسبة مرور 
50 عاما على االستقالل و20 عاما 

على التحرير و5 أعوام على تولي 
صاحب الس����مو االمير مقاليد 

احلكم.
وأض����اف الفهد: ال ننس����ى 
في هذه املناس����بة أن نش����كر 
صاحب الس����مو االمي����ر على 
تفضله باستقبال أبنائه أبطال 
الكوي����ت الرياضيني في جميع 
الش����كر لسموه  األلعاب، وكل 
أيضا عل����ى تفضله مبضاعفة 
املكاف����أة املخصصة من الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ألبطال 

الكويت.

مسؤولية نتائج آسيا

وأعلن الفهد حتمله مسؤولية 

التي تعرض  املهزوزة  النتائج 
لها »األزرق« في كأس آسيا التي 
اقيمت ف����ي العاصمة القطرية 
الدوحة مطلع الش����هر املاضي، 
مضيفا أنه كرئيس لالحتاد وعلى 
الهرم يتحمل ش����خصيا  رأس 
ما ح����دث في الدوح����ة. ووعد 
األف����راح قادمة  اجلماهير بأن 
والنتائج السلبية في قطر لن 
تثنينا عن اكمال مسيرتنا في 

حتقيق البطوالت.
وأش����اد باخلطوة التي أقدم 
عليها جنوم »األزرق« بالتبرع 
بجزء من مكافآتهم لبناء مسجد 
في اليمن، وبعد التنس����يق مع 
األشقاء في اليمن متكنا من بناء 

مسجد يبعد 10 كلم عن ملعب 
املب����اراة النهائية في »خليجي 
20«، مضيفا أن الشكر موصول 
أيضا لش����ركة »االمتياز« التي 
بادرت باس����تكمال املبلغ لبناء 

هذا املسجد.
ولفت الفهد الى أن احتاد الكرة 
كان له الدور في اعادة البسمة 
للشارع الرياضي الكويتي من 
خالل حرصه الكبير على توفير 
املزي����د من املباري����ات الدولية 
جلميع منتخبات املراحل السنية 
حيث ف����اق عدد املباريات التي 
خاضتها املنتخبات بدءا من حتت 
12 سنة وحتى املنتخب األول 60 
مباراة خالل 7 شهور، مشيرا الى 

أن االحتاد يحرص على توفير 
أكبر قدر من املباريات لتوفير 
مزيد من االحت����كاك واخلبرة 

لالعبينا.
واستكماال لألفراح الوطنية 
التي تعيشها البالد حاليا، كشف 
الفهد عن قيام االحتاد بإسقاط 
جميع العقوبات اإلدارية واملالية 
عن األندية التي تش����مل أيضا 

البطاقات احلمراء والصفراء.

الخالدي يشكر الالعبين

ب����دوره، ألقى حارس عرين 
األزرق ن����واف اخلال����دي كلمة 
الالعبني حي����ث بدأها بكلمات 
الش����كر والعرف����ان لصاحب 

السمو االمير وسمو ولي العهد 
واحلكومة، مشيرا الى أن جميع 
الالعب����ني اعتادوا على الرعاية 
األبوية من صاحب السمو االمير 
الذي يعتبر الداعم األول للرياضة 
والرياضيني.وش����كر اخلالدي 
الالعب����ني األبطال على  جميع 
جهودهم خالل الفترة املاضية، 
وخص بالشكر ايضا جميع من 

بادر بتكرمي األزرق.
بعدها قام كب����ار احلضور 
واجلهات التي ساهمت في تكرمي 
األزرق في الصعود الى املنصة 
للمشاركة في تكرمي النجوم في 
خطوة جي����دة من احتاد الكرة 

البراز من ساهم في التكرمي.

85 ألف دينار لكل العب مكافأة فوز األزرق بكأس الخليج

 )محمد ماهر(االستاذ فواز خالد يوسف املرزوق مكرما مدير األزرق أسامة حسني

الشيخة نعيمة األحمد تقدم شيك املكافأة إلى أحمد الرشيدي عبدالعزيز احلساوي يكرم حمد العنزي

اإلعالمية فوزية االبراهيم تهدي الشيخ طالل الفهد هدية تذكارية النائب عدنان املطوع يساهم في تكرمي يعقوب الطاهر

أحمد الطرابلسي يتلو آيات من الذكر احلكيم جانب من جنوم »األزرق« احلاضرين للحفلهدية تذكارية ملمثل »الوطنية لالتصاالت« حمد املطر

ممثل شركة األمتياز طارق حسني املنصور يكرم فهد العنزي بحضور الشيخ طالل الفهد

شكر المتبرعين

مكافأة قياسية

3 آالف دينار لفرج السيد

حرص رئيس احتاد الكرة الش���يخ طالل الفهد على ذكر اس���ماء 
األش���خاص واجلهات الت���ي تبرعت ل� »األزرق« بع���د فوزه بكأس 
اخلليج. واملكرمون هم صاحب السمو األمير وورثة »أمير القلوب« 
الراحل الش���يخ جابر األحمد وأبناء الشهيد فهد األحمد وأبناء العم 
الراحل خالد يوسف املرزوق والشيخ يوسف العبداهلل والشيخ طالل 
احملمد والش���يخ تركي اليوس���ف وأبناء املرحوم مبارك عبدالعزيز 
احلساوي والنائب محمد املطير والنائب خلف دميثير والنائب السابق 
احملامي أحمد الشحومي والنائب عسكر العنزي ورجل األعمال عصام 
الدبوس والبنك الوطني وأبناء رجل األعمال ناصر اخلرافي وشهاب 
الشهاب وسلمان الدبوس ووليد الفليج وياسر أبل والشركة الوطنية 
لالتصاالت وعالية مبارك احلس���اوي وخالد فراج الغامن وش���ركة 
عبدالرحمن البحر ومس���اعد الزامل ومجموعة فتح اخلير القابضة 
وشركة التمدين وشركة االمتياز وشركة سوق الساملية ومستشفى 

طيبة ومركز السرير والشيخة نوف سالم العلي.

تعتبر املكافأة التي حصل عليها جنوم »األزرق« قياسية بعد أن 
حصل كل العب عل���ى مبلغ 85 ألفا و30 دينارا وهو مبلغ مضاعف 
عما حصل عليه »األزرق« في ع���ام 1998 بعد فوزه بلقب »خليجي 
14«، حيث نال كل العب 15 ألف دينار، وأيضا عما تلقاه العبو األزرق 
ف���ي عام 1996 عندما توجوا بلقب »خليجي 13«، اذ نال كل العب 13 

ألف دينار.

 في لفتة كرمية من احتاد الكرة وتقديرا جلهوده الكبيرة مع املنتخب 
الوطني خالل بطولة »خليجي 20«، كرم االحتاد عامل التجهيزات فرج 

السيد مبكافأة مالية قدرها 3 آالف دينار.
ويعتبر الس����يد من العاملني القدامى في االحتاد وعاصر العديد من 

األجيال طوال فترة عمله التي جتاوزت 15 عاما.



الجمعة 11 فبراير 2011   43رياضة

مجموعة من العبي األزرق خالل احلفل كبار الشخصيات في احلفل

االستاذ فواز خالد يوسف املرزوق والشيخة نعيمة األحمد واإلعالمية فوزية اإلبراهيم الشيخ أحمد اجلابر مكرما فهد عوض

داود الدبوس يكرم عبدالعزيز املشعانالشيخة نعيمة األحمد مع الشيخ يوسف العبداهلل

الشيخ فهد اجلابر يكرم حارس »األزرق« نواف اخلالدي

شهاب الشهاب يسلم الشيك لعامر املعتوق

الشيخ تركي اليوسف مكرما أحمد عجب

هدية تذكارية من الفهد إلى ممثلة فندق سفير انترناشيونال

خالد فراج الغامن يكرم عبداهلل الشمالي

الفهد في حديث مع الالعبني

الشيخ يوسف العبداهلل مكرما صالح الشيخممثلة مستشفى طيبة تكرم خالد خلف


