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عبدالعزيز البالول

)متين غوزال(العميد عايض العتيبي يتسلم درع الفائز باملركز األولالعميد عبدالفتاح العلي مكرما عن مشاركة مديرية أمن األحمدي في البطولة اللواء ثابت املهنا مكرما مدير أمن حولي العميد يحيى جابر

العميد يحيى جابر متوسطا الرائد بدر الناصر والرائد إبراهيم الهاجريفريق البلياردو الفائز باملركز  األولالعميد إبراهيم الطراح واملركز األول في البلياردو كان من نصيب مبارك الكبير

وكيل وزارة الداخلية املساعد متوسطا الفريق الفائز

درع تذكارية من حسن السويدي الى الزلزلة  جانب من مباراة الفنانني 

العبو غزال للتأمني مع الزلزلة وحسن السويدي

النائب يوسف الزلزلة في حديث مع محمود حيدر

المهنا: اللياقة البدنية من األمور الجوهرية لرجال األمن ووزارة الداخلية

أمير زكي
برعاية وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام اللواء 
ثابت املهنا، وحضور مديري األمن 
في احملافظات الست وهم: مدير 
أمن محافظ���ة األحمدي العميد 
العل���ي ومدير امن  عبدالفتاح 
حولي العميد يحيى جابر ومدير 
أمن العاصم���ة العميد ابراهيم 
السيد هاشم ومدير أمن مبارك 
الطراح  ابراهيم  العميد  الكبير 
ومدير امن محافظ���ة اجلهراء 
العتيبي ومدير  العميد عايض 
أمن محافظة الفروانية بالوكالة 
العميد أحمد النويهض اختتمت 
مساء  االربعاء املاضي دورة االمن 
العام الرمضانية لكرة القدم، حيث 

فاز فريق مديرية امن محافظة 
اجلهراء على فريق مديرية امن 

محافظة حولي 1-4.
وفاز بدورة البلياردو فريق 
مديري���ة امن محافظ���ة مبارك 
الكبي���ر وقام اللواء ثابت املهنا 
الدروع  الفائزة  الفرق  بتسليم 
والهدايا التذكارية وتكرمي مديري 

األمن.
وقال الل���واء ثابت املهنا انه 
ارتفاع  ال���دورة  الحظ خ���ال 
معدالت اللياقة البدنية جلميع 
املشاركني فيها، مؤكدا ان اللياقة 
البدنية لرج���ال األمن ورجال 
وزارة الداخلية بشكل عام تعد 
من األم���ور اجلوهرية، خاصة 
بالنسبة لرجال األمن امليدانيني 

والذي���ن تتطلب طبيعة عملهم 
وفي كثير من االحيان الدخول 
في سباق مع مطلوبني وهاربني 

من العدالة.

رفع اللياقة البدنية

واش���ار اللواء املهنا الى ان 
وزارة الداخلي���ة وبتعليم���ات 
م���ن وزي���ر الداخلي���ة ووكيل 
وزارة الداخلي���ة حريصة على 
رفع اللياقة البدنية ملنتس���بي 
الوزارة من خال املشاركة في 
دورات تقام في اكادميية سعد 
العبداهلل، الفت���ا الى أهمية ان 
ميارس منتسبو وزارة الداخلية 
االنش���طة الرياضي���ة حلماية 

أجسادهم واداء مهامهم.

واشار ال ى ان الدورات التي 
الداخلية تهدف  تنظمها وزارة 
الى التعارف االسري بني العاملني 
في القطاع االمني وكذلك زيادة 

التواصل بني رجال االمن.
هذا ونظم الدورة قطاع االمن 
العام واستمرت اسبوعا، واقيمت 
في نادي األم���ن العام املاصق 
ملخفر اجلابرية، مبشاركة 7 فرق 
واقيمت بنظام خروج املغلوب 
فيما شارك في دورات البلياردو 

7 فرق ايضا.
يذكر ان رئيس مخفر اجلابرية 
الناصر اشرف على  الرائد بدر 
الترتيبات االمنية الس���تقبال 
اجلمهور والاعبني الذين تنوعوا 
ما بني ضباط وافراد ومهنيني.

رعى ختام دورة األمن العام الرمضانية لكرة القدم بحضور مديري األمن في المحافظات

»غزال للتأمين« يتوج بطاًل لدورة الزلزلة الثامنة

متكن فريق غزال للتأمني )احدى 
شركات مويا القابضة( من إحراز 
لقب بطول����ة الزلزلة الرمضانية 
الثامنة لك����رة القدم حتت رعاية 
النائب س����يد يوسف الزلزلة بعد 
الفوز على العقيلة بهدف دون رد 
وقبل انطاق املباراة النهائية شهد 
اليوم اخلتام����ي كرنڤاال احتفاليا 
بتواج����د عدد من رج����ال األعمال 
منهم محمود حي����در وكذلك عدد 
من الفنان����ني الكبار ه����م: محمد 
املنصور واحم����د الصالح وغامن 
املنيع ومنصور  الصالح ومحمد 

املنصور.
بدأ احلف����ل بآيات م����ن الذكر 
احلكيم والنشيد الوطني ثم كلمة 
لراعي البطولة سيد يوسف الزلزلة 
وبعدها مت عرض احداث البطولة 
بتعلي����ق حامد كميل وحتليل من 
داود معرف����ي، وبعده����ا انطلقت 
املباراة االستعراضية بني الفنانني 
الفريق األول »االزرق« كل  ومثل 
م����ن عبدالرحمن العقل وياس����ر 
العماري وحسني املنصور ويعقوب 
عبداهلل ومحمد جابر وخالد املفيدي 
ومنصور حس����ني املنص����ور، اما 
الفريق اآلخر البرتقالي فكان حتت 
قيادة داود حسني ومبارك سلطان 
واحمد السلمان وخالد العجيرب 
ومحمد رمض����ان واحمد احلملي 
العونان وحس����ني مهدي  واحمد 
ومتكن البرتقالي من الفوز بركات 

الترجيح 2-1 وابدع مبارك سلطان 
في التصدي للركات الترجيحية 
وسجل هدف احلسم وانتهى الوقت 

االصلي بالتعادل االيجابي 1-1.
وبعدها انطلقت املباراة النهائية 
بني غزال للتأمني والعقيلة ومنذ 
انطاق صافرة احلكم ظهر إصرار 
غزال بتسجيل هدف مبكر حلسم 
اللقب لكن دفاع وحارس العقيلة 
كان له����م باملرص����اد وقبل نهاية 
الش����وط االول بدقيقة متكن جنم 
املباراة جاسم محمد من إحراز هدف 
التقدم لفريقه بعد انفراده بحارس 

املرمى ووضعها على يساره.
وف����ي الش����وط الثاني ضغط 
ادراك  العقيل����ة كثيرا من اج����ل 
هدف التعادل ولكنه عجز عن هز 
الشباك وفي املقابل اعتمد غزال على 
الهجمات املرتدة بقيادة سالم رحيل 
ولكن الهجمات معظمها كانت تضيع 
بسبب االستعجال في انهائها ليطلق 
احلكم عبداللطيف صقر صافرته 
معلنا انتهاء املباراة بتتويج غزال 

للتأمني بطا للدورة.
وبعد املباراة قام راعي احلفل 
النائب الزلزلة بتس����ليم اجلوائز 
للف����رق الفائزة وتك����رمي اللجان 
العاملة من تنظيم وحكام واعام 
وبعدها قام حسن السويدي رئيس 
ادارة »غ����زال للتأمني«  مجل����س 
بتسليم درع تذكارية للزلزلة، كما 
قام رئيس اللجنة املنظمة للدورة 

سيد حس����ني الزلزلة بتقدمي درع 
لراعي الدورة وحصل على جائزة 
اله����داف عبداهلل جمعة من فريق 
غزال للتأمني بينما ذهبت جائزة 
افضل حارس لعماد حجازي من 
فريق العقيلة. وقال سيد يوسف 
الزلزلة ان مثل هذه الدورات تساهم 
في إضفاء جو من التناغم والتاحم 
بني أطياف املجتمع الكويتي كونها 

ال تقتصر على ابناء منطقة بحد 
ذاتها او فئة معينة الن الغرض من 
الدورات لم شمل الشباب الرياضي، 
مشيرا الى ان الدورات تساهم في 
اظهار اجيال جدي����دة قادرة على 
دفع عجلة الرياضة الى األمام كما 
كانت تفعل بالسابق ولكنها حتتاج 
مرة اخرى الى كشافني من األندية 

إلظهار هذه املواهب. 

وبني الزلزلة ان الدورات ليست 
فقط لاعبني بل حتى للجان املنظمة 
والتي تكتسب خبرة من خال ادارة 
العمل وادارة 320 العبا داخل امللعب 
وخارجه لذلك الفائدة بها مضاعفة، 
مبينا انه في السابق جعل الدورة 
ل� 64 فريقا ولك����ن كانت حتتاج 
الى كم كبير م����ن اللجان العاملة 
وتأخذ الوقت الكبير ومن الصعب 

السيطرة عليها، مشيرا الى انه في 
هذه الدورة تقدم اكثر من 70 فريقا 
لكن ش����روط الدورة لم تسمح اال 

بتسجيل 32.
وش����كر الزلزلة جميع اللجان 
العاملة من تنظيم وحكام وإعام 
ممن س����اهموا في جن����اح الدورة 
وكذلك الضيوف الكرام الذين لبوا 

الدعوة.

3 مواجهات في انطالق كرنڤال ختامي شهد مباراة استعراضية بين الفنانين بحضور راعي الدورة
دورة الوطنية اليوم

ختام دورة االتحاد والنهج الطالبي
محمد المجر

اختتمت قائمة االحتاد والنهج الطابي Et7ad-nahj.com في اململكة 
املتحدة وايرلندا دورتها لكرة قدم الصاالت الرمضانية األولى املقامة 
في نادي التضامن الرياضي )صالة ناصر احلمد لأللعاب الرياضية( 
يوم االثنني املاضي 2009/8/31. وبدوره عبر عضو اللجنة املنظمة بدر 
البشارة عن سعادته بنجاح الدورة واإلقبال الكبير الذي حتقق لعامها 
األول وكذلك بعدد الفرق املشاركة فيها، موضحا ان 26 فريقا من طلبة 
اململكة املتحدة وايرلندا قد تنافس للحصول على املراكز الثاث األولى 
حيث حاز فري����ق Engineering FC املركز األول بعد تغلبه على فريق 
العنزي 3-2 وحصل العنزي بذلك على املركز الثاني وفريق كاردف 

سيتي حصل على املركز الثالث بعد انسحاب فريق انيستا.
وفي ختام الدورة مت توزيع اجلوائز النقدية وامليداليات على الفرق 
احلاصلة على املراكز الثاث األولى وتقدمت الفرق املشاركة بالشكر 
والتقدي����ر لقائمة االحت����اد والنهج الطابي مطالبني باس����تمرار هذه 
األنشطة التي تساهم في خلق جو الترفيه واملتعة بني الطلبة. وشكر 
البش����ارة جميع الطلبة املشاركني بالدورة وكذلك شكر مجلس ادارة 
نادي التضامن على إتاحة الفرصة للقائمة بإقامة الدورة في صالتهم 

الرياضية واثنى على دور حكم املباريات احمد سالم العنزي.

تنطلق في ال� 9:30 مساء اليوم 
السبت دورة الوطنية لاتصاالت 
الرمضانية ال� 10 لكرة القدم على 
صالة عبدالعزي����ز اخلطيب في 
النادي العربي وتستمر حتى 17 
اجلاري مبشاركة 32 فريقا، وزعوا 
الى مجموعتني، علما ان التصفيات 

تقام بنظام خروج املغلوب.
وتقام اليوم 3 مباريات ضمن 
املجموعة االولى، فيلتقي الوطنيه 
»أ« مع عبداهلل السيار، وأشرفي 
مع ليغا الكويت، والبنك التجاري 
مع اسيج. من جانبه، قال مدير 
العاقات العامة واالعام بالشركة 
الوطني����ة لاتص����االت ورئيس 
اللجن����ة املنظمة العليا للبطولة 
عبدالعزيز البالول ان الش����ركة 
الوطنية حريص����ة على تنظيم 
العديد من االنشطة خال الشهر 
الكرمي، ومنها بطولة خماسيات كرة 
القدم للعام العاشر على التوالي. 
واضاف ان البطولة ستشهد العديد 
من املفاج����آت للجماهير والفرق 
املش����اركة، ابرزه����ا ان البطولة 
منقولة على الهواء مباشرة على 
قناة »العدالة«، وسيتخلل النقل 
اس����توديو حتليل����ي للمباريات 
يستضيف جنوم كرة الكويتية. 
وتابع البالول ان الفريقني صاحبي 
املركزين االول والثاني سيحصان 

على مكافأة مادية، باالضافة الى 
الس����حب اليومي الذي يتم على 
كوبون����ات اجلماهير، ويحصل 
الفائزون على العديد من اجلوائز 
العينية املميزة. من جانب آخر، 
كشف حمد احملارب مدير جلنة 
العاقات العامة والتنس����يق ان 
اللجنة املنظمة ستستعني بحكام 
من احتاد الكرة إلدارة املباريات، 
حرصا على احليادية وإتاحة مبدأ 
تكاف����ؤ الفرص بني الفرق. وافاد 
بان بطولة العام احلالي ستشهد 
مش����اركة جنوم كرة القدم داخل 
الص����االت م����ن البرازيل، مصر، 
ايران، هولندا، وتايلند باالضافة 

الى جنومنا احملليني.

حسين: الزلزلة 
محب للجميع 

قال الفنان داود حسني 
انه يتواج����د في كل عام 
بدروة الزلزلة وان تواجده 
اصبح روتيني����ا في كل 
رمضان الن راعي البطولة 
شخص يستحق ان نقف 
بجانبه ونس����انده كونه 
محبا لكل فئات املجتمع 
دون تفرقة، مش����يرا الى 
ان فريق الفنانني ال يأتي 
الى الدورة لتقدمي حملات 
فنية بل إلضفاء البهجة في 
قلوب اجلماهير »قائا ان 
مبارياتنا ال تصلح لرسوم 

متحركة«.


