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برعاية وحضور كبار المسؤولين في الشركة

برعاي����ة وحض����ور رئيس 
مجلس االدارة العضو املنتدب 
لشركة كاسكو خلدمات الطيران 
خالد الدويسان وحضور مساعد 
املدي����ر العام للش����ؤون املالية 
واالدارية فؤاد املزيدي ورئيس 
العاملني  ادارة نقاب����ة  مجلس 
في مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية حمد املري والشركات 
التابع����ة لها ورئي����س مكتب 
مش����اريع التمويل في كاسكو 
حمد الدعيج وكبار املسؤولني في 
الشركة واللجنة املنظمة برئاسة 
الدينامو فيصل الشعالن والفرق 
املشاركة وجماهير الدورة على 

صالة نادي خيطان.
املالية  الدائ����رة  توج فريق 
بطال للدورة الرمضانية الثالثة 
لكاس����كو بفوزه عل����ى فريق 
التدقيق واملش����اريع 3 - 1 في 
املب����اراة النهائية التي متيزت 
باالثارة والندي����ة وفنون كرة 
القدم، حيث كافح فريق التدقيق 
واملش����اريع من اج����ل العودة 
للمب����اراة وحتويل دفة اللعب 
ملصلحت����ه لكن خبرة وحرفنة 
املالية الذي شدد قبضته على 
نتيجة املباراة حالتا دون حتقيق 

امل التدقيق واملشاريع.

مباراة تاريخية

ال����دورة مبادرة  وش����هدت 
تاريخية في الدورات الرمضانية، 
حيث كلف رئيس اللجنة املنظمة 
للدورة من خالل جلنة احلكام 
احلكمة امل الرش����يدي بإدارة 
النهائي����ة، لتكون اول  املباراة 
سيدة تدير نهائي دورة رمضانية 
ونال����ت احت����رام وتش����جيع 

اجلميع.
ادارة  ف����ي  ش����ارك  وق����د 
املباريات احلكمان املخضرمان 
الدوليان سابقا خالد ابل وخالد 

الثويني.
وشهدت الدورة بداية قوية 

بلقاء الشؤون االدارية )أ( حامل 
لقب الدورة السابقة بقيادة محمد 
العشري الذي تألق في املباراة 
وقاد فريقه للفوز 3 - 1، ورغم 
خس����ارة فريق التمويل اال ان 
جنميه مصطفى غريب س����الم 
واحمد البش����ري لفت����ا انظار 
احلض����ور وتألقا عل����ى مدار 
الشوطني، لكن خبرة الشؤون 
االداري����ة اعطته الفوز بنتيجة 

املباراة 3 - 1.
وفاز الفري����ق البطل بكأس 
ال����دورة وامليدالي����ات الذهبية 
وجائزة مالية لكل العب قدرها 
مائة وخمسون دينارا، بينما فاز 
الفري����ق الثاني بكأس تذكارية 
وميداليات فضية وجوائز مالية 

قدرها مائة دينار لكل العب.
وقدم رئي����س مجلس ادارة 
كاس����كو العضو املنتدب خالد 
الى  الدويس����ان درعا تذكارية 

الذي حضر  وكان اجلمهور 
الفائ����ز االكبر بجوائز  الدورة 
الدورة، حيث اجريت سحوبات 

على جوائز قيمة.
وفاز بجائزة احسن العب في 
الدورة غامن القضيبي واحسن 
ح����ارس مرم����ى عبدالرحمن 
الشعالن ش����قيق عمالق مرمى 
القادسية االسبق رئيس اللجنة 

املنظمة فيصل الشعالن.
أعرب رئيس اللجنة املنظمة 
الش����عالن عن  للدورة فيصل 
س����عادته للنجاح الكبير الذي 
الدورة، واش����اد بدعم  حققته 
ادارة  وتشجيع رئيس مجلس 
الكويتي����ة خلدمات  الش����ركة 
املنتدب خالد  الطيران العضو 
الدويس����ان الذي اثرى الدورة 
برعايته وحضوره، كما اش����اد 
بالدور االساس����ي الذي اخرج 
الدورة للنور والنجاح ملساعد 

املنافس���ات  تواصلت حدة 
بني الفرق املشاركة في بطولة 
العاشرة  الوطنية لالتصاالت 
القدم داخل  خلماس���يات كرة 
الصاالت والتي تقام منافساتها 
على صالة عبدالعزيز اخلطيب 
العربي وتنقلها على  بالنادي 
العدالة  الهواء مباش���رة قناة 
النقل االس���توديو  ويتخل���ل 

التحليلي للبطولة.
وق���د ش���هد ي���وم اول من 
امس إقامة 3 لقاءات اتس���مت 
جميعها بالق���وة واإلثارة بني 
أطرافه���ا حيث صعب على اي 
التنبؤ  البطولة  من متابع���ي 
بنتيجة اي من اللقاءات الثالثة 
حتى صافرة النهاية وقد أسفرت 
املباريات ال� 3 عن صعود كل 
من فرق ديوانية احلمر واحتاد 
الش���رط����ة واملرحوم سلمان 
الرومي الى الدور ربع النهائي 
عن املجموع���ة الثانية، بينما 
ودعت كل من ف���رق ديوانية 

العم���ر، الوطنية )ب( وبي ام 
دبليو املنافس���ات على الرغم من 
كونه����ا جميعا كانت مرشحة 
بقوة للف���وز بالل���قب خاصة 
االخير الذي يض���م بني صفوفه 

العديد من الالعب����ني أصح���اب 
املستوي��ات املميزة.

ومن املنتظ���ر ان تتواصل 
اليوم لقاءات الدور ربع النهائي 
باملجموعة الثانية حيث يواجه 

فري���ق الش���هيد فه���د األحمد 
ديوانية احلمر في اول لقاءات 
اليوم بينما يجمع اللقاء اآلخر 
فريقي احتاد الشرطة واملرحوم 

سلمان الرومي.

ادارة نقابة  رئي����س مجل����س 
العاملني في مؤسسة اخلطوط 
الكويتية والش����ركات  اجلوية 
التابعة لها حمد املري، تقديرا 
جلهوده املتميزة واملثمرة ودعمه 
لالنش����طة، بينما ق����دم رئيس 
اللجنة املنظمة للدورة دروعا 
الى رئيس مجلس االدارة خالد 
الدويسان ومساعد املدير العام 
للشؤون املالية واالدارية فؤاد 
املزيدي، وتس����لم درع رئيس 
مجلس ادارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية حمد الفالح نيابة عنه 
محمد املطي����ري مدير خدمات 

املسافرين.
وق����د اهدى الفري����ق الفائز 
ببطولة الدورة الكأس الى مساعد 
املدي����ر العام للش����ؤون املالية 
واالدارية فؤاد املزيدي ثم ملدير 
الدائرة املالية باعتبار فريقهما 

الفائز ببطولة الدورة.

املدي����ر العام للش����ؤون املالية 
واالدارية فؤاد املزيدي والذي قال 
انه رياضي حتى النخاع ووفر كل 
مقومات النجاح لها وتابع مراحل 
االعداد، وكان دائم التوجيه من 
خالل خبرته الرياضية الواسعة، 
حيث كان امينا لصندوق النادي 

العربي.
وهنأ الشعالن قيادات الشركة 
على اليوم السعيد الذي قضاه 
منتس����بو الش����ركة من خالل 
منافسات رياضية رائعة، وثمن 
كل اجله����ود م����ن رعاية ودعم 
للدورة ووجه الشكر والتقدير 
ألعضاء اللجنة املنظمة للدورة 

على جهودها العالية.
وشكر كل الفرق التي نافست 
وحتلت بالروح الرياضية، مؤكدا 
ان جناح الدورة بداية لسلسلة 
من األنشطة املقبلة لكل قطاعات 

الشركة.

»الدائرة المالية« يفوز بلقب بطولة »كاسكو« الرمضانية
بدأ العد التنازلي إلقامة مهرجان ختام البطولة

بدأ العد التنازلي لدورة املرحوم شمالن عبدالعزيز 
احلساوي الرمضانية لكرة القدم داخل الصاالت مع 
اقتراب الدورة من املباراة احلاسمة بعد غد األربعاء 
في ختام الدورة وصعود الفرق القوية على حساب 
الفرق التي ل����م يحالفها احلظ، حيث تقام اليوم 3 
لقاءات غاية في األهمية الصعوبة في صالة فجحان 

هالل املطيري بنادي القادسية.
ويلعب في املباراة األولى التي تقام في الرابعة 
عصرا فريق الش����امية فرس الرهان في الدورة مع 
فريق الش����ركة الوطنية لالتصاالت بنجومه جهاد 
عرفة وإسالم محمد وس����امر أبوبكر املتطلع بقوة 
الى لقب ال����دورة. فيما يلعب في املب����اراة الثانية 
فريق التسهيالت مع فريق العربيد في مباراة قوية 

ومثيرة.
ثم تقام املباراة الثالثة واالخيرة والتي جمعت 
فريقني تقابال امس، وأهاب رئيس اللجنة املنظمة 
عبداللطيف احلساوي بجميع الفرق املتأهلة، ضرورة 
التقيد مبواعي����د املباريات في املرحلة املقبلة التي 

تعتبر مهمة جدا.
وكانت الدورة قد شهدت 3 لقاءات قوية ومثيرة 
جمعت 6 فرق تطمح للفوز بلقب احلس����اوي، فقد 
التقت في املباراة األولى مؤسسة بيالروزا مع الشركة 
الوطنية لالتصاالت بنجومهم احملترفني من ايران 
ومصر وانتهى الش����وط األول دون أهداف بعد أداء 
حذر، وفي الشوط الثاني حترر كل فريق من حذره 
وخوفه وارتقى األداء الى األفضل وضاعت عدة فرص 

من اجلانبني كان أخطرها لالعب إسالم أبوبكر الذي 
سدد في العارضة، لتنتهي املباراة بالتعادل السلبي. 
وجنح فريق الشركة الوطنية لالتصاالت في حسم 
املوقف بالركالت الترجيحية 4-3 ليصعد الى دور 
الثمانية ويودع البيالروزا الدورة بعد مشوار ناجح، 

إال انه خسر بالترجيحية.
والتق����ى في املباراة الثاني����ة فريقا العربيد مع 
التسهيالت وشهد إثارة وندية بني الفريقني وأبعد 
عبداألمير البلوشي حارس العربيد تسديدة قوية 
من كامل خليل بأعجوبة، وضغط التسهيالت إلحراز 
هدف في هذا الشوط مع اعتماد العربيد على كراته 
املرتدة، إال ان التسهيالت سجل هدفا جميال بواسطة 

العبه محمد بوعباس من هجمة سريعة متقنة.
وس����عى العربيد بق����وة إلدراك التعادل غير ان 
التسهيالت أصر على الفوز بإحرازه الهدف الثاني 
عن طريق محمد رمضان ليحسم املباراة لصاحله 
بهدفني دون رد ويصعد الى دور الثمانية باقتدار. 
واستمرت اللجنة في إقامة مسابقة »صاد الطير« بعد 
هذه املباراة، وجنح العب التسهيالت كامل خليل في 
إصابة الهدف مبهارة بعد عدة محاوالت مع عدد من 
احملترفني من مصر وإيران. أما املباراة الثالثة التي 
جمعت فونو لالتصاالت مع فريق العالء فقد كانت 
مسك ختام املباريات، فقد شهدت اثارة وقوة وندية 
من الطرفني، واستطاع فريق فونو لالتصاالت الفوز 
على العالء بهدف لالش����يء أحرزه النجم احملترف 

املصري خالد محمود.

مواجهات قوية في دورة الحساوي اليوم

تأهل فرق ديوانية الحمر واتحاد الشرطة 
والرومي إلى ربع نهائي »الوطنية«

شطب موناكو من دورة المهندسين

»بي إم دبليو« يواصل انتصاراته في »الراشد«

إسدال الستار على دورة بوسارة

انطالق دور الـ 16 في »شهداء الجابرية«

شهد اليوم ال� 11 من دورة املهندسني الرمضانية لكرة القدم وآخر أيام 
دور الثمانية 4 لقاءات مثيرة متيزت مبنافسة كبيرة بني الفرق املشاركة 

في البطولة، تأهلت من خاللها 4 فرق للدور النصف النهائي. 
ففي اللقاء األول فاز فريق بنك اخلليج على ديوانية العتيبي بعد 
مباراة قوية حس����متها الضربات الترجيحية بنتيجة 2-1 بعد انتهاء 

الوقت األصلي للمباراة بالتعادل االيجابي 1-1.
أم����ا اللقاء الثاني فقد فاز فريق املرحوم عبداهلل الش����مروخ على 

فريق دايس الدوسري بنتيجة 2-0 بعد مباراة قوية.
وف����ي اللقاء الثالث فقد اخرج فريق مهندس����ي قطاع النفط فريق 

دايس الدوسري من الدورة بعد هزمية ساحقة بنتيجة 1-3.
أما اللقاء الرابع واألخير فقد فاز به فريق مكتب الشاهني الهندسي 
بعد شطب فريق موناكو للس����فريات لعدم التقيد بالنظام واللوائح 
اخلاصة بدورة جمعية املهندس����ني الكويتي����ة، وترتب على ذلك فوز 

الشاهني ب� 3 أهداف حسب له طبقا للوائح اخلاصة بالدورة. 

واصل فريق بي ام دبليو مسيرته بنجاح في دورة املرحوم عبدالعزيز 
عبداحملسن الراشد الرمضانية السابعة لكرة القدم بفوزه على فريق 
الفجر 3 � 1 ليتأهل بذل����ك الى دور الثمانية من البطولة التي تختتم 
يوم 26 رمضان اجلاري وفي ثاني اللقاءات خسر فريق العليمي امام 
بنك اخلليج 3 � 5 وفي اللقاء الثالث ودع فريق هيئة الصناعة الدورة 
مبكرا بخسارته امام فريق الربيعة 1 � 5 ليتأهل االخير الى دور الثمانية 
وتق����ام اليوم مباراتان حيث يلعب ضمن دور الثمانية فريقا موناكو 
للس����فريات مع فريق بي ام دبليو فيما س����يلتقي في املباراة الثانية 

فريقا بنك اخلليج والربيعة.

يسدل الستار في التاسعة مساء اليوم على منافسات دورة بوسارة 
الرمضانية لكرة القدم املقامة بنظام خروج املغلوب حتت رعاية النائب 
عسكر العنزي مبش����اركة 32 فريقا. وقد شهدت املنافسات هذا العام 
إثارة وندية بني العبي الفرق املشاركة التي ظهرت مبستوى جيد عبر 
املهارات الفنية العاملية التي متتع بها اجلمهور. هذا وقد تألق الالعبون 
في معظم املباريات، خاصة في فريق احلس����يني الذي ظهر مبستوى 
جيد خالل مشواره في البطولة ومن جانبه أكد رئيس اللجنة املنظمة 
مضحي احلس����يني ان الدورة كتب لها النجاح هذا العام ويرجع ذلك 
الى الرعاية الكرمية من عضو مجلس األمة النائب عسكر العنزي الذي 
يسعى دائما إلى احتضان الشباب الرياضي في مثل هذه الدورات التي 

تهدف الى خلق جو التنافس الشريف بني الالعبني.

يب����دأ اليوم دور ال� 61 لدورة ش����هداء اجلابرية لكرة القدم املقامة 
لقاءاته����ا في صالة فهد الدويري مبنطق����ة اجلابرية، حيث تقام اربع 

مباريات مهمة تبدأ األولى في الثالثة والنصف عصرا.
وكانت دورة البراعم قد اس����فرت عن تأهل اربعة فرق إلى االدوار 
النهائية بعد تصفيات مثيرة ش����ملت 32 فريقا، حيث ستقام املباراة 
النهائية اخلميس القادم وتتزامن مع دورة الكبار التي تختتم اخلميس 
ايضا في احتفالية رياضة للدورتني بحضور رئيس واعضاء اللجنة 
املنظمة ومسؤولني من إدارة اجلمعية. واشار محمد عيسى املنسق العام 

للدورة ان دور الثمانية  ينطلق الثالثاء واالربعاء قبل النهائي.
وذكر ان دورة البراعم شهدت منافسة قوية بالركالت الترجيحية 
وتأهلت أربعة فرق، مش����يرا الى ان الالعبني الصغار تنافسوا بروح 
رياضية رائعة واس����تفادوا كثيرا من الدورة وكشف عن تخصيص 

جوائز قيمة للفائزين بدورة البراعم والكبار اخلميس القادم.

املهارات الفنية حاضرة في دورة »الوطنية«

صراع قوي على الكرة بدورة احلساوي

)محمد ماهر(كبار احلضور مع الفريق البطل ووصيفه في لقطة تذكارية

»كوندور« بطاًل للنسخة األولى لدورة باقر الرمضانية لهوكي الجليد

ج فريق »كوندور« بطال للنس���خة االولى من دورة املرحوم الزميل محمد باقر  توِّ
الرمضاني���ة التي تنظمها جلنة هوكي اجلليد برعاية الش���يخ جابر البندر في صالة 
التزلج بحضور راعي الدورة وممثلني من الهيئة العامة للش���باب والرياضة جاس���م 
يعقوب واحمد عاي���ش ومن اللجنة االوملبية بدر الصف���ار ومن جمعية الصحافيني 
الزميل جاسم كمال ووالد املرحوم عبداحلميد باقر وعدد من املسؤولني ورئيس جلنة 

الهوكي واعضاؤها.
وج���اءت املباراة النهائية مليئة باملفاجآت فبع���د ان تقدم فريق »كوندور« بهدف 
حملمد الدعيج جنح الهداف املتألق احمد العجمي بإحراز هدف التعادل لفريق املرحوم 
محمد باقر قبل دقائق من النهاية كما سنحت له فرصة التسجيل من ركلة جزاء لكنه 
اهدرها ليحتك���م الفريقان الى الركالت الترجيحية التي ابتس���مت لفريق »كوندور« 
وكان البطل فيها الالعب عبداهلل املراغي بتسجيله ركلة اجلزاء الوحيدة من 5 ركالت 

نفذها العبو الفريقني.

وفي اخلتام سلم راعي الدورة الشيخ جابر البندر الكأس للفريق الفائز وامليداليات 
الذهبية لالعبي املرك���ز االول وللوصيف امليداليات الفضية التذكارية تخليدا لذكرى 

املرحوم محمد باقر.
وق���ال البندر ان الدورة كانت محط���ة مهمة من محطات رحلة الهوكي والتي باتت 
عالمة فارقة في الرياضة الكويتية لكنها بحاجة الى دعم ومساندة اجلهات املختصة 
لتحقيق املزيد من النجاح موجها ش���كره للجنة الهوكي ورئيسها فهيد العجمي على 

االهتمام والسعي لوضع اللعبة في خارطة الرياضة الكويتية.
م���ن جانبه قال والد املرحوم باقر ان الدورة كانت مبنزلة عربون محبة ووفاء من 

زمالء املرحوم وهذا امر جميل، متمنيا ان يوفق اجلميع في عمله خدمة للبلد.
ب���دوره قال عايش ان الدورة مهمة وافرزت العبني جيدين وس���نحت لي الفرصة 
باحلضور للمرة االولى ملتابعة الهوكي، الفتا الى ان نادي االلعاب الشتوية بات قريبا 

من االشهار ليجمع كل االلعاب الشتوية ومنها الهوكي.

بحضور راعي الدورة جابر البندر وممثلين عن الهيئة واللجنة األولمبية 

فهيد العجمي يقدم درعا تذكارية للبندر )احمد باكير(الشيخ جابر البندر يسلم الكاس حملمد العجمي

الالعبون مع راعي الدورة واملسؤولني بعد التتويج

والد املرحوم عبداحلميد باقر يسلم درعا لراعي الدورة 


