










 





 



 



 
وزير الرياضةعبدالعزيز بن تركي الفيصل



أعضƠƠاء 
مجلس 
اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

فوزي مهدي الباشا 

نائب الرئيس 

علي منصورالمشامع
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األمين العام

علي حسين السيهاتي

أمين الصندوق

عبد الله أحمد الكابه

العضو

مصطفى حبيب الراشد
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• كان عدد المكرمون 250 رجال وامرأة

• السيدات المكرمات 7 ويمثلن 3 % من عدد 

تاريخ  في  مــرة  ألول  يحصل  وهــو  المكرمين 

النادي أن يكرم سيدات

• المكرمين من الالعبين واإلداريين 115 شخصا 

ويمثلون 41 % من إجمالي المكرمين
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أخـــذ نصيب األســـد حيث  الــيــد  • فــريــق كـــرة 

من  ويمثلون28%  منهم  فــردا   32 تكريم  تم 

الالعبين واإلداريين المكرمين

• المكرمون من النادي 206 فردا ويمثلون82% 

من إجمالي المكرمين

النادي 44 رجًال وامرأة  • المكرمون من خارج 

ويمثلون 18 % من إجمالي المكرمين
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س
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ا

كلمة مجلس اإلدارة

كلمة راعي الحفل

كلمة رئيس اللجنة المنظمة

كلمة اإلعالميين

سيهات

كلمة حول الرواد

أسماء رؤساء مجالس اإلدارات السابقة 

أعضاء مجالس اإلدارة السابقين

الرواد الرياضيون

الرواد

أعضاء االتحادات

رواد العمل االجتماعي/جمعية سيهات

رائـــــدات الــعــمــل االجــتــمــاعــي الــنــســائــي/
جمعية سيهات

أعضاء االتحادات

الفنانون

العبو كرة القدم
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العبو كرة اليد

العبو كرة السلة

العبو ألعاب القوى

العبو السباحة

العبو كرة الطائرة

العبو تنس الطاولة

ألعاب أخرى/تكواندو/كمال أجسام

أعضاء الرابطة

الصحفيون

الفنانون

اللجنة االجتماعية بالنادي

اللجنة الثقافية بالنادي

المركز اإلعالمي ونشرة النادي

أعضاء اللجنة المنظمة

اللجنة المساندة

الداعمون
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وسام صاحب السمو الملكي
األمير خالد الفيصل لنادي الخليج
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ فوزي الباشا
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كلمة راعي الحفل
الشيخ عبدالله السيهاتي
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كلمة رئيس اللجنة المنظمة 
األستاذ كمال المزعل
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كلمة اإلعالميين 
اإلعالمي محمد الشيخ
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عبدالفتاح العيد
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رؤسƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاء 
مجلƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠس 
إدارة النادي 

1965-1964

المرحوم الحاج إبراهيم بن سلمان المطرود

1962-1945

المرحوم الحاج سلمان بن علي العيد
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1979-1965

المرحوم الحاج أحمد بن عبدالمحسن المعلم

1980-1979

األستاذ عبدالحميد بن عبدالله المطوع

1981-1980

المرحوم الحاج ناجي بن عبدعلي الشافعي
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رؤسƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاء 
مجلƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠس 
إدارة النادي 

1996-1981

األستاذ محمد بن عبدالله المطرود

2000 - 1997

الدكتور عبدالله بن علي السيهاتي
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2011-2010/2006 - 2001

األستاذ سلمان بن عبدالله المطرود

2010 - 2006

األستاذ محمود بن عبدالله المطرود

2020-2017/2016 2012-

األستاذ فوزي بن مهدي الباشا
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مجالس اإلدارات
2020 – 2016
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رئيس مجلس

إدارة نادي الخليج

األستاذ فوزي مهدي الباشا 
ثمان سنوات من العطاء
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82671183933+632
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الرواد
الرياضيون



الكابتن مكي عبدالله مسلم
 
 

1969


 

 




الرواد الرياضيون
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الكابتن سلمان صالح السيهاتي
1373
1385 

           
1386

1389
14011399
 
 
1980

35
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الكابتن جاسم عيسى قرطاس
1376
 
  


1972
           
 
 
19771979

  
1979


8001397
  1398      



الرواد الرياضيون
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الكابتن علي حسن الحمود
   1966
 


 


1970





 
1973
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الكابتن إبراهيم عبدالله الراشد
1965
  


1970
 







الرواد الرياضيون
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الكابتن حسين علي المنيان
1975

 



            

1976
            
19781977


1977
 

1981
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الكابتن حسن مدن الخليفة
        
 



 









13951393
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الكابتن السيد أحمد حبيب آل إبراهيم
1975

 
1979
19811980
 1981

 
19901986

1997 
1999 


     




الرواد الرياضيون
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الكابتن هاني حسن هالل
1400
 
7
1995

2002
   1997           
 20011999
2003
 20022000


2004
 

2000
  2005
20132009
2011 

201571



البطل العالمي حسين طاهر السبع
1399
    
  


  7
2003 –2002200220001996
2009 –2006 –
2010  2008 

     2003      
2003 2002

 2007 
2011

الرواد الرياضيون
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سجل المدربين الذين أشƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠرفوا على منتخبات الوطن

عبد المنعم حسن آل هاللكرة اليد

موسى خليفة هزاعكرة اليد

74



- ٢٠٠٠ م ا�تحاد السعودي �لعاب القوى .
- ٢٠١٥ ا�تحاد السعودي المدرسي .



سجل المدربين الذين أشƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠرفوا على منتخبات الوطن

حسن مدن احمد الخليفة كرة السلة 

76







الحاج مهدي حسن الناصر
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الدكتور أحمد مهدي محمد الشويخات
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الفنان العالمي كمال منصورالمعلم
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1982 

     





 


1982        
 
     1975 
 1997    
 
    2004   

1981
  1984         
1986

2002200120012001
2004  
2008
20112009

2010G20
95

98979683



الكاتب محمد عبدالله العباس
        






      •
1997

1998 •
 •

2002
      •

2003 
2006 •

2008 •
     •

2008
2009 •

2009  •

84



الفنان علي بن إبراهيم السبع
           1951  
1974
1980
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الكاتب االستاذ محمد جاسم محفوظ
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األستاذ عبƠƠدالله علي الƠƠربعƠان
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المكرمون
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رواد العمل االجتماعي
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
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18
19
20
21
22
23
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رائدات العمل االجتماعي
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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أعضاء االتحادات

1
2 
3
4
5
6

91



الرواد الرياضيون

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

الفنانون التشكيلون
1
2
3
4
5
6
7 

92



العبو كرة القدم

 –  –

15
26
37
48

مدربين وإداريين
913

1014
1115
12

93



العبو كرة اليد

114
215
316
417
518
619
720
821
922

1023
1124
1225
1326

إداريين
2729
2830

مدربين
3132

94



95



العبو كرة السلة

17
28
39
410
511
612

إداريين
1315
1416

حكام
1718 

96



العبو كرة الطائرة

15
26
37
48

إداريين
911

10

97



25



فريق السباحة
14
25
36

إداريين ومدربين
79
810

تايكوندو
1

العبو تنس الطاولة
13
2

كمال األجسام
1

مدربين
23

99



اللجنة االجتماعية
111
212
313
414
515
616
717
818
9

100



اللجنة الثقافية
112
213
314
415
516
617
718
819
920

1021
11

الصحافة واإلعالم
18
29
310
411
512
613
714

101

15



رابطة المشجعين
111
212
313
4

102



فريق العمل
لجنة الحفل

16
27
38
49
510

المساندة
15
26
37
48
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المساندة
923

1024
1125
1226
1327
1428
1529
1630
1731
1832
1933
2034
2135
22

المركز اإلعالمي بالنادي

17
28
39
410
511
6
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محطات
مشرقة
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111
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قالوا
في اليوبيل

الماسي



األستاذ شوقي المطرود
رئيس مجلس إدارة جمعية سيهات

األستاذ نصرهالل
ا وعضو 

ً
عضو االتحاد السعودي لكرة اليد سابق

ا
ً

مجلس إدارة النادي سابق

الحاج مهدي الناصر
ا

ً
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية سيهات سابق

116



اإلعالمي البارز األستاذ محمد الشيخ

الدكتور حبيب الربعان
 عضو مجلس إدارة 

ً
ًعضو اتحاد ألعاب القوى سابقا

نادي الخليج سابقا

األستاذ مكي العباس
ا

ً
عضو مجلس إدارة نادي الخليج سابق

117



األستاذ ناجي غريب
إداري لعبة كرة القدم

ًاألستاذ ناصر خليفة الهزاع
عضو مجلس اإلدارة سابقا

األستاذ عبدالله الربعان
ا

ً
عضو مجلس إدارة نادي الخليج سابق

118



الرعاة وشركاء النجاح 

119



لجنة اإلشراف على الكتاب

120



إشادة

تحفة فنية
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