
االربعاء 9 سبتمبر 2009   45رياضة
في ختام رائع بحضور رسمي وجماهيري كبير

المنيع يفوز على اي سي ميالن ويتوج بطاًل لدورة المشاري

رئيس احتاد الشرطة يوقع على الكرة للحكم علي محمود بحضور العميد سند الرومي

النواف وأعضاء اللجنة املنظمة يتوسطون أعضاء الفريق البطلالشيخ أحمد النواف مقلدا العبي الفريق الفائز امليداليات

عبدالعزيز املشاري وخالد املشاري وفيصل العصفور يتابعون فقرات احلفل اخلتامي

رئيس االحتادين العربي والقطري للشرطة خالد العطية حضر املباراة النهائية

النائب صالح املال وجاسم السبتي بني احلضور اللواء محمود الدوسري شاهد اللقاء النهائي

ت����وج فريق ديواني����ة املنيع 
بطاًل لدورة الشهيد يوسف ثنيان 
املشاري الرمضانية األولى لكرة 
القدم داخل الصاالت التي نظمها 
احتاد الش����رطة على صالة نادي 
القادسية خالل الفترة من 3 إلى 
16 رمض����ان حت����ت رعاية وزير 
الداخلية الفري����ق الركن م.جابر 
اخلالد، واستحق املنيع إحراز كأس 
البطول����ة بعد فوزه بجدارة على 
النهائي  فريق اي.سي ميالن في 
2-0 سجلهما عبدالرحمن الوادي 
الذي حصل على جائزة أفضل العب 
في املباراة كما حصل محمد جواد 
من فريق أي سي ميالن على جائزة 

أفضل حارس في املباراة. 
وش����هد حفل اخلتام حضورا 
رسميا وجماهيريا كبيرا امتألت 
بهم مدرجات الصال����ة وتقدمهم 
الل����واء فيصل اجل����زاف رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة واللواء علي الدحملي 
والعميد صال����ح العصفور مدير 
الش����رطة والعميد يحيى  احتاد 
صالح والعميد بدر صالح والعقيد 
محمد هاشم الصبر والعقيد عادل 
احلشاش وحضر من أعضاء مجلس 
األمة النائب����ان صالح املال وعلي 
الراشد ومن الشيوخ طالل الفهد 
وأحمد اليوسف ودعيج اخلليفة 
وشارك من قطر العميد خالد بن 
العطية رئي����س االحتادين  حمد 
العربي والقطري للشرطة والعقيد 
محمد هويس أمني س����ر االحتاد 
القطري للشرطة واملقدم عادل مال 

القطري في البطولة بنس����ختها 
الثانية في رمض����ان املقبل وهو 
األمر الذي سيكون من أولوياتنا 
نظرا للعالقة املتميزة التي تربط 
البلدين، باإلضافة إلى أننا سنلتقي 
بأمني ع����ام دول مجلس التعاون 
العطية  اخلليج����ي عبدالعزي����ز 
لدراس����ة إمكانية تطوير الدورة 
وتقدميه����ا على اعتبار أنها دورة 
خليجية رسمية يشارك فيها فرق 
احتادات الشرطة الرياضية في دول 

مجلس التعاون اخلليجية.
وأكد العطية أن احتاد الشرطة 
القطري واالحتاد العربي للشرطة 
سيقومان بدعم الشيخ اللواء أحمد 
النواف املرشح حاليا للظفر برئاسة 
االحتاد الدولي للشرطة الرياضي 
تأكيدا على عمق العالقات األخوية 
البلدين الشقيقني خصوصا  بني 

والعربية عموما.
وأعرب العقيد محمد هاش����م 
الصبر الناطق الرس����مي لوزارة 
الداخلية عن تشرفه بحضور نهائي 
دورة الشهيد يوسف املشاري التي 
حظي����ت برعاية كرمية من وزير 
الداخلية الفريق الركن جابر اخلالد 
وإشراف وتنظيم احتاد الشرطة 
الرياضي بتوجيهات اللواء أحمد 
النواف، وأش����ار إلى أن البطولة 
تذكرنا بش����هدائنا األبرار خاصة 
الشهيد يوسف املشاري الذي ضحى 
بحياته من أجل الكويت وترابها 
الطاهر، وأكد أن مآثر الشهيد مدرسة 
العط����اء واإلخالص  نتعلم منها 

والتفاني في حب الوطن.

اهلل أمني الصندوق وعبداهلل طالب 
املنسق اإلعالمي لالحتاد.

فقرات مشوقة

ومتيز حفل اخلت����ام بالعديد 
من الفقرات املش����وقة التي القت 
استحس����ان احلض����ور خاص����ة 
األوبري����ت الغنائي ال����ذي قدمه 
الطلبة الضباط في أكادميية سعد 
العبداهلل للعل����وم األمنية الذين 
ألقوا الضوء على مآثر الش����هيد 
والتضحيات الكبيرة التي قدمها 

من أجل الوطن ومس����يرة حياته 
األمنية والرياضية، كما قدم املطرب 
عبدالعزيز الضويحي أغنية من 
تأليف املقدم عبداحملسن املشاري 
عن شهداء الكويت ودور الشهيد 
يوس����ف املش����اري ف����ي مقاومة 
االحتالل الغاشم واستشهاده من 
أجل الدف����اع عن الوطن وتضمن 
احلفل عرضا للمهارات األساسية 
في كرة القدم قدمه الالعب عبداهلل 
العباس مبشاركة فريق أكادميية 
أجيال، وبعد نهاية املباراة اخلتامية 

قام اللواء الش����يخ أحمد النواف 
رئيس مجلس إدارة احتاد الشرطة 
وممثل راعي احلفل بتسليم الكأس 
التذكارية واجلوائز  وامليداليات 
لفريق ديوانية املنيع الفائز باملركز 
األول وتكرمي فريق اي سي ميالن 
حلصوله على املركز الثاني، كما قام 
اللواء النواف بتكرمي اللواء فيصل 
اجلزاف والشيخ طالل الفهد والشيخ 
أحمد اليوس����ف والنائبني صالح 
الراشد والعميد خالد  املال وعلي 
بن حمد العطية رئيس االحتادين 

العربي والقطري للشرطة وعدد 
الرياضية واألمنية  القيادات  من 

التي تابعت النهائي.
وأبدى الش����يخ الل����واء أحمد 
الن����واف رئيس احتاد الش����رطة 
الرياضي ارتياحه من مس����توى 
تنظي����م حفل اخلت����ام والفقرات 
املنوعة الذي اشتملت عليه والتي 
القت رضا واستحسان احلضور، 
مؤكدا أن النجاح الذي حققته الدورة 
تكرمي بسيط من وزارة الداخلية 
واحتاد الشرطة الرياضي للشهيد 

الفريق يوسف املشاري الذي ضحى 
بحياته من أجل الدفاع عن الوطن 
الغالي، مشيرا إلى أن الدورة في 
نسختها املقبلة ستحظى باملزيد من 
االهتمام والرعاية وسيتم تطويرها 
بشكل كبير وذلك من خالل تقدمي 
عرض ملنتخب الشرطة للصاالت 
القطري للمش����اركة في البطولة 
املقبلة باإلضافة إلى دراسة العديد 
من األفكار واملقترحات التي سيتم 
تطبيقها للمس����اهمة في تطوير 
البطولة والوصول بها إلى أعلى 

املستويات.
وأثنى العمي����د خالد بن حمد 
العطية رئيس االحتادين القطري 
الدعوة  والعربي للش����رطة على 
الكرمية التي تلقاها من الش����يخ 
اللواء أحمد النواف حلضور حفل 
ختام الدورة مشيدا باملجهود الكبير 
الذي بذلته اللجنة املنظمة واحتاد 
الش����رطة وهو األمر الذي ساهم 
بشكل كبير في إجناح الدورة التي 
لفتت االنتباه إليه����ا وقد تلقينا 
عرضا ملش����اركة فريق الشرطة 

الفهد: القادسية مستمر في الدعم 

الجزاف: البطولة لفتت األنظار

أكد الشيخ طالل الفهد رئيس 
نادي القادس����ية استمرار النادي 
في دعمه لدورة الشهيد املشاري 
املقبلة، مؤكدا ان  الس����نوات  في 
النادي للبطولة ما هو  احتضان 
إال مشاركة بسيطة تثمينا ملجهوده 
الكبير، مشيرا إلى أن النادي سباق 
في دعم مثل هذه األنش����طة التي 
حتمل أس����ماء رجال خالدين في 
الذاكرة، مش����يدا في الوقت ذاته 

ببادرة وزارة الداخلية على تكرمي 
الش����هيد املشاري من خالل إقامة 
بطولة رمضانية س����نوية حتمل 
اسمه للتذكير مبناقبه وإجنازاته، 
مؤك����دا أن البطول����ة متكنت من 
إثبات وجودها بنسختها األولى 
النجاح  وهي داللة واضحة على 
منقطع النظير الذي حققته بفضل 
اجلهود اجلبارة التي بذلتها اللجنة 

املنظمة.

أك���د اللواء متقاع���د فيصل 
اجل���زاف رئيس مجل���س إدارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
استعداد الهيئة لتقدمي كل أنواع 
الدعم للمس���اهمة ف���ي تطوير 
البطولة خالل السنوات املقبلة، 
مشيرا إلى أن الهيئة سبق لها أن 
قامت بدعم دورات أخرى حملت 
اسم الشهيد في السنوات املاضية 

وذلك تثمينا ملا بذله الشهيد في 
سبيل حرية الوطن الغالي، مشيرا 
إلى أن البطولة في نسختها األولى 
إليها  متكنت من لف���ت األنظار 
وحجز مركزا متقدما بني الدورات 
الرمضانية املتصدرة وهي داللة 
على وفاء أهل الكويت لش���هداء 
الواجب األبرار الذين ضحوا من 

أجل الوطن.

المشاري: مجهود كبير المال: النجاح فاق التوقعات

اليوسف: حققت نجاحًا كبيرًا

أب����دى النائ����ب صالح املال 
سعادته مبستوى التنظيم الذي 
القى رضا واستحس����ان جميع 
احلضور، مشيدا مبا بذلته وزارة 
الداخلية واللجنة املنظمة لبطولة 
املشاري الرمضانية من مجهود 
كبير ورائع في س����بيل إجناح 
الدورة في نسختها األولى تخليدا 
لذكرى الشهيد الفريق يوسف 
املشاري الذي يستحق مثل هذا 

التكرمي، مشيرا إلى أن الفقرات 
املنوعة التي احتواها حفل اخلتام 
كانت مشوقة ومنوعة وفاقت 
التوقع����ات، الفتا إلى أن جلنة 
الشباب والرياضة مبجلس األمة 
على أمت االستعداد للتعاون مع 
احتاد الشرطة واللجنة املنظمة 
لدورة الشهيد املشاري وتقدمي 
كل أنواع الدعم املتاحة في سبيل 

تطوير البطولة.

ش����كر يعقوب املشاري جنل 
الشهيد يوس����ف املشاري اللجنة 
الداخلية  املنظمة للدورة ووزارة 
متمثلة بش����خص الوزير الشيخ 
جابر اخلالد على املجهود الكبير 
الذي بذلوه في سبيل إجناح الدورة 
وعلى أعلى املستويات وذلك من 

خالل االهتمام الكبير التي حظيت 
به من قبل قيادات الوزارة ووسائل 
اإلعالم وهو األمر الذي يدل على 
حرصهم الكبير على تخليد ذكرى 
ش����هداء الوطن من خ����الل إقامة 
األنشطة املنوعة والهادفة ودورة 

املشاري خير دليل على ذلك.

أكد الش���يخ أحمد اليوسف 
املؤقتة إلدارة  اللجن���ة  رئيس 
شؤون احتاد كرة القدم تسخير 
املتاحة  إمكانيات االحت���اد  كل 
الدورة  للمس���اهمة في إجناح 
تأكيدا على أهمية دعم الدورات 
والبطوالت التي حتمل شخصيات 
الش���هيد يوس���ف  بارزة مثل 
املش���اري الذي حظي بش���رف 

نيل الش���هادة دفاعا عن أرض 
الوطن، مشيرا إلى أن البطولة 
في نس���ختها األول���ى حققت 
جناحا كبيرا يستحق اإلشادة 
ب���دور وزارة الداخلية متمثلة 
بش���خص الوزير الشيخ جابر 
اخلالد واللجنة املنظمة للبطولة 
التي بذلت جهدا كبيرا لتحقيق 

إجناز يفوق التوقعات. 

 بذل املقدم أنور اخلليفة والنقيب بشار القالف جهودا كبيرة 
في توجيه وقيادة فرقة موسيقى الشرطة.

 ب��دأ احلفل بتالوة آيات من الق��رآن الكرمي تالها الضابط محمد 
النهام.

 بذلت اللجنة املنظمة لل���دورة بقيادة رئيس اللجنة العليا 
العميد سند الرومي مجهودا كبيرا في خدمة احلضور من جميع 
الشخصيات السياسية والرياضية التي شاركت في حفل اخلتام، 
وهو األمر الذي ساهم في إجناح الدورة على أعلى املستويات.

 تابع الس��فير القط��ري لدى الكويت عبدالعزي��ز الفهيد املباراة 
النهائية وأبدى إعجابه بحسن تنظيم البطولة واملستوى الفني لفريق 

اي سي ميالن واملنيع.

الختاممن

)متين غوزال( حديث بني الشيخ احمد النواف والشيخ طالل الفهد يتوسطهما فيصل اجلزاف


