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البعيجان والثنيان يتوسطان بطل كأس املصارف هشام البعيجان وفوزي الثنيان يكرمان هداف البطولة علي صبحي

.. وتكرمي لكامل خليل أقدم العب في بطوالت النادي

وليد احلويلة يتسلم كأس أفضل حارس مرمى من فوزي الثنيان

عماد الثاقب يسلم كأس أفضل العب لبشير نزار

عماد الثاقب وهشام البعيجان يكرمان كابنت بيت التمويل

»الخليج« بطل كأس المصارف لكرة القدم

توج فريق بنك اخلليج بطال لبطولة كأس املصارف بعد فوزه 
على فريق بيت التموي���ل الكويتي بهدفني مقابل هدف في املباراة 
النهائية التي جمعت الفريقني على س���تاد صباح السالم بالنادي 
العربي، حيث جاءت مجريات الشوط االول لصالح »بيت التمويل« 
الذي احرز هدف املباراة األول عن طريق الالعب حسني عبداحلفيظ، 
فيما احرز فريق اخلليج هدف التعادل في الشوط الثاني بواسطة 
عبداللطيف احلمد، وجاء هدف الفوز في الدقائق االخيرة للمباراة 

بتسديدة العب بنك اخلليج محمد أمير.
واختتم���ت البطولة حتت رعاية رئي���س احتاد املصارف حمد 
املرزوق وأناب عنه هش���ام البعيجان رئي���س مجلس إدارة نادي 
مصارف الكويت، وحضور عماد الثاقب مساعد املدير العام لبيت 
التمويل الكويتي، ومدير عام شؤون مجلس إدارة بنك اخلليج فوزي 
الثنيان، وأمني السر العام بنادي مصارف الكويت اسامة الرشيد.

وق���دم البعيجان وقيادات املص���ارف كأس املركز األول لفريق 
اخلليج الذي احرز اللقب للسنة الثالثة على التوالي، فيما مت تقدمي 
كأس املركز الثاني لقائد فريق بيت التمويل الكويتي، وحصل على 
كأس ه���داف البطولة الالعب علي صبحي غريب من بنك اخلليج، 
وكأس أفضل العب كان لالعب فريق بيت التمويل الكويتي بشير 
نزار هندية، أما افضل ح���ارس مرمى كان لوليد احلويلة من بنك 

اخلليج.
وقام البعيجان وكبار احلضور بتقدمي درع تذكارية لعميد العبي 
املصارف جيمي فيجيويرا من البنك االهلي الكويتي ملشاركته ألكثر 
من 25 عاما في بط���والت نادي مصارف الكويت، وايضا مت تقدمي 
درع تذكارية خلالد حافظ من البنك الوطني كأقدم مدرب والعب في 
بطوالت النادي، ودرع تذكارية لكامل خليل ظاهر من بنك الكويت 
الصناعي كأقدم العب في بطوالت النادي، ومت تكرمي حكم الساحة 
هاشم الرفاعي واحلكم املساعد األول خالد اجلنيدي واحلكم املساعد 

الثاني يوسف نصار واحلكم الرابع عبدالعزيز جاسم.
واقامت ادارة النادي السحوبات للحضور الذين توافدوا لتشجيع 

الفريقني ومت توزيع اجلوائز والهدايا.
وهنأ البعيجان فريق »اخلليج« على البطولة وهنأ ايضا الوصيف 
فريق بيت التمويل الكويتي وقام البعيجان وكبار احلضور بتقدمي 
درع تذكاري���ة لتلفزيون الكويت � القن���اة الثالثة لنقلها مجريات 
املباراة على الهواء وشكر تفاعلهم املستمر مع النادي، وايضا قدم 
درعا تذكارية لتلفزيون الوطن جلهودهم املميزة. وشكر البعيجان 
لالحت���اد الكويتي لكرة القدم الدارته البطولة وكذلك ادارة النادي 
العربي الستضافة املباراة النهائية وشكر كل من ساهم في إجناح 

البطولة.


