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لقب دورة المشاري بين ميالن والمنيع
برنامج حافل في حفل الختام اليوم 

فريق ديوانية املنيع اخرج فريق احتاد الشرطة من نصف النهائي

فريق ميالن تأهل إلى النهائي على حساب خالد املسباح

تختتم في ال� 8:30 مس���اء الي���وم االحد على صالة هالل فجحان 
املطيري بنادي القادسية دورة الشهيد الفريق يوسف املشاري األولى 
لكرة القدم داخل الصاالت والتي ينظمها احتاد الشرطة حتت رعاية 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد، وبحضور رئيس احتاد الشرطة 
اللواء الش���يخ أحمد النواف نيابة عن راعي احلفل، ويشهد احلفل 

اخلتامي برنامجا حافال في فقراته.
 ويلتق���ي في املب���اراة النهائية فريقا آي س���ي ميالن وديوانية 
املنيع، بعد فوز األول على فريق املرحوم خالد املسباح 2-1 بركالت 
الترجيح، اثر تعادلهما 0-0 في الوقت األصلي، بينما واصل فريق 
ديوانية املنيع عروضه القوية وطوق طموحات فريق احتاد الشرطة 
وأقصاه من البطولة بركالت الترجيح ايضا 3-2 بعد تعادل الفريقني 

في 4-4 في الوقت األصلي.
ورغم اخلس���ارة في الدور نصف النهائي لفريق احتاد الشرطة، 
وإخفاق���ه في ركالت الترجيح، إال أن العبي���ه قدموا مباراة كبيرة، 
تألق فيها احملترف اإليراني أمني هاشميان الذي سجل أهداف املباراة 

األربعة.
وكان فريق الشرطة قد خسر جهود أحمد رفاع واحلارس أحمد 
جاسم بعد حصولهما على البطاقة احلمراء، واحتسب احلكم شوطني 
إضافيني م���دة كل واحد منهما 5 دقائق، قب���ل االحتكام إلى ركالت 
الترجيح التي ابتس���مت لفريق ديوانية املنيع، أدار اللقاء احلكمان 

محمد احلداد وعادل العيسان.
وأكد رئيس جلنة املراسيم في الدورة العقيد عبدالرحمن احلقان 
أن إقامة البطولة باسم الشهيد يوسف املشاري أقل تكرمي ميكن أن 
يقدم لذكراه العطرة والتذكير بأعماله البطولية في سبيل عزة ورفعة 
البالد، متقدما بجزيل الش���كر إلى وزارة الداخلية ممثلة في الوزير 
الشيخ جابر اخلالد، ولنادي القادسية، والشركات الراعية، ووسائل 
اإلعالم احمللية التي ساهمت في إجناح البطولة في نسختها األولى، 

وإظهارها مبستوى يفوق التوقعات.
وقال احلقان: ان الدورات الرمضانية تعتبر مناس���بة اجتماعية 
رياضية تستقطب الشباب من مختلف األعمار، وقررت وزارة الداخلية 
إقامة هذه البطولة تخليدا لذكرى الش���هيد يوسف املشاري، والتي 
حرص قياديو الوزارة على حضورها ومتابعتها، واستقطبت كذلك 
العديد من فئات املجتمع الذين حرصوا هم أيضا على املشاركة فيها، 
مشيرا الى انها ستقام سنويا وستتطور بشكل مستمر، وصوال إلى 

أعلى املستويات من شتى النواحي.

المشاري: للتذكير بالشهداء

م���ن ناحيته، أبدى عبدالعزيز املش���اري مختار منطقة اليرموك 
وشقيق الشهيد يوس���ف املشاري س���عادته الغامرة بإقامة وزارة 
الداخلية دورة رمضانية سنوية حتمل اسم الشهيد يوسف املشاري، 
وهي مبادرة ليست غريبة على الوزارة والوزير الشيخ جابر اخلالد، 
مشيرا إلى أن الش���هيد يوسف املشاري أدى واجبه على أكمل وجه 
في مواجهة الغزو العراقي الغاشم على البالد، وقدر اهلل له أن ينال 
شرف الش���هادة دفاعا عن وطنه، متمنيا أن يستمر تطوير الدورة 

للتذكير مبا قدمه الشهداء فداء للوطن.
وأثنى املشاري على دور وس���ائل اإلعالم احمللية، وتفاعلها مع 
البطولة من خالل نقل املباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي الشباب 
والرياضة وقناة »الوطن«، األمر الذي زاد من جناح البطولة، وساهم 
في انتشارها باإلضافة إلى وسائل اإلعالم املقروءة التي حترص على 

تغطيتها إلبراز الدورة والتذكير مبناقب الشهيد رحمه اهلل.

هل من احلكمة ان يت���م تأخير انطالقة الدوري 
املمتاز لكرة القدم الى ديسمبر املقبل بسبب اعداد 
منتخبنا الوطني ملباراة اندونيسيا في نوفمبر املقبل 
ضمن تصفيات كأس آسيا؟ مباراة واحدة تتسبب بكل 
هذا التأخير بحجة غياب العبي املنتخب عن انديتهم 
وكأن منتخبنا على اعت���اب التأهل لنهائيات كأس 
العالم،  وال ش���ك في ان جلنة املسابقات في اللجنة 
االنتقالية تتحمل املسؤولية، اذ ليس من االنصاف 
معاقبة االندية والعبيها بسبب مباراة دولية واحدة، 
فكان من االفضل البدء في مس���ابقة الدوري مبكرا 
كي ال جند أنفس���نا نلعب مباريات الدوري في عز 
الصيف املقبل، خصوصا ان االندية أمتت استعدادها 
للموسم وليست بحاجة الى كل هذا االنتظار الطويل 
للدخول في املنافس���ة على لقب الدوري، ولكم في 
الدوري الس���عودي مثال رغم ان املنتخب االخضر 
لديه استحقاق قوي امام منتخب البحرين للتأهل الى 
مونديال جنوب افريقيا 2010، ومثله الدوري املصري 
ايضا، لكن من الواضح ان اللجنة االنتقالية فضلت 
مصلحتها على املصلحة العامة، اذ تبحث عن اجناز 
شخصي باسم اعضائها � مع احترامنا لهم � يتمثل 
في اجتياز عقبة اندونيس���يا على حساب انطالقة 
الدوري كي ال نتعرض الى االنتقاد في حال اخلسارة 
� ال سمح اهلل � ونرجو اال يفسر كالمنا على انه ضد 
االعداد اجليد ملنتخبنا االزرق، لكننا نرى ان انخراط 
العبيه في مس���ابقة الدوري املمتاز سيكون افضل 
اع���داد لهم ثم يتم جتميع الالعبني قبل فترة كافية 
من مباراة اندونيس���يا، لكن ان يتم تأخير الدوري 
كل هذه الفترة الطويلة امر من الصعب »هضمه«، 
فاذا اردت ان تصنع منتخبا جيدا فعليك ان تخلق 

دوري منظما وفق آلية محددة سلفا.
< يخوض االزرق الصغير حتت 16 سنة بطولة 
كأس اخلليج للناشئني في مدينة العني االماراتية، 
ويضم ف���ي صفوفه عناصر واعدة من ش���أنها ان 
تخدم الكرة الكويتية في السنوات املقبلة، وسبق 
له املش���اركة في بطولة غرب آسيا لكنه عانى من 
عدم التزام املنتخبات االخرى بالسن احملددة، وما 
يهمنا تواصل املش���اركة في احملافل اخلارجية كي 
يكتس���ب العبونا اخلبرة، ونش���يد باجلهاز الفني 
بقيادة املدرب عبدالعزيز الهاجري متمنني لالزرق 

الصغير التوفيق في مهمته
ناصر العنزي

أخطأتم يا لجنة المسابقات

7/9/2009  20.007/9/2009  20.307/9/2009  21.00

13/9/2009  21.30

12/9/2009  20.30

12/9/2009  21.00

11/9/2009  21.0010/9/2009  21.00 10/9/2009  22.00 10/9/2009  21.30 11/9/2009  20.00 11/9/2009  21.30 11/9/2009  20.30

8/9/2009  20.008/9/2009  20.308/9/2009  21.008/9/2009  21.309/9/2009  20.009/9/2009  22.00 9/9/2009  20.309/9/2009  21.30 9/9/2009  21.00 7/9/2009  21.30
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