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عبداهلل الصفران

..وناصر الروضان مهنئا

النائب صالح املال وفيصل الدخيل مع الدولة ياسر أبل وأحمد عبدالصمد والدولة

النائبان مرزوق الغامن وحسن جوهر يهنئان بسالمة عبدالرحمن الدولة

)أحمد باكير(الشيخ خالد اليوسف في استقبال مهنئيه في املطار

العبو فريق الساملية يرفعون كأس البطولة وتصفيق من د.حمود فليطح

محليةمتفرقات

أحرز املتسابق مشاري الظفيري ومساعده مبارك 
الظفيري املركز االول على سيارة ميتسوبيشي )ايفو 9( 
في اجلولة األولى من بطولة الكويت املفتوحة للراليات، 
بزمن قدره 46 دقيقة و15 ثانية بفارق اكثر من دقيقتني 
عن صاحب املركز الثاني املتس���ابق علي املال ومساعده 

ناصر املطيري على سيارة ميتسوبيشي )ايفو 3(.
وحل املتس���ابق مشاري الس���بتي ومساعده مساعد 
الشايع في املركز الثالث على سيارة متسوبيشي )ايفو 

8( بزمن قدره 49 دقيقة و34 ثانية.
احتل متس��ابق زوارق )الفورموال 2( يوسف الربيعان 
املركز ال� 13 بالس��باق الرئيسي لبطولة العالم التي اختتمت 

في املنامة.
وكان الزورق الرئيسي للربيعان قد تعطل خالل التجارب 
التأهيلية حيث كس��ر محركه بص��ورة مفاجئة بعد ان كان 

متصدرا املتسابقني بكل جدارة.
وتنص قواعد بطولة )الفورموال 2( على ان املتسابق الذي 
يتعطل زورقه في التجارب التأهيلية للسباق ويستعمل زورقا 
احتياطيا ينطلق من املركز األخير في السباق الرئيسي بغض 

النظر عن مركزه في التجارب التأهيلية.
قررت جلنة املس���ابقات في احتاد كرة اليد تأجيل 
مباراة الن���ادي العربي ونادي اجلهراء في دوري الدمج 
والتي من املقرر اقامتها يوم اخلميس املاضي لتقام يوم 
السبت 24 اجلاري الساعة الس���ابعة مساء على صالة 

االحتاد.
توج الفارس يوس��ف الصباح من نادي املس��يلة بطال 
ألولى بطوالت املوس��م الرتفاع 120سم من جولتني بعد اداء 
ممي��ز وتخطى احلواج��ز دون اخطاء في زم��ن 28.04 ث، 
وحصد املركز الثاني مناصفة كل من الفارسة جميلة املطوع 
من نادي الصيد والفروسية وبندر جمعة من نادي املسيلة 
دون اخطاء وبزمن 32.99 ث، وجاء راشد العجمي من وزارة 

الداخلية في املركز الرابع بزمن 34.04 ث.
يقام في الثانية من بعد ظهر اليوم مبضمار الشهيد فهد 
األحمد مبنطقة الشدادية بكبد السباق الرابع لنادي الهجن 
الذي قيد في����ه 250 ذلوال من حقائق ابكار وحقائق قعدان 
يتنافس����ون على كأس النادي الذي خصص حلقائق ابكار 
وكأس الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي خصص حلقائق 

قعدان في الشوط التاسع واخلتامي لسباقات اليوم.

اليوسف يستقبل مهنئيه اليوم

يستقبل عضو مجلس ادارة نادي الساملية 
الشيخ خالد اليوسف في ديوان آل سعود الصباح 
الكائن في منطقة الساملية في شارع سالم املبارك 
بعد صالة العش����اء اليوم املهنئني بعودته من 

رحلة العالج التي قضاها في لندن.

وكان اليوس���ف قد وصل الى البالد بعد 
رحلة عالجية وكان في استقباله حشد من 
محبيه ومهنئيه في قاعة التش���ريفات في 
املط���ار تقديرا لدوره ومكانته في الوس���ط 

الرياضي.

»يد« الصليبخات إلى القاهرة اليوم

زهران مديرًا فنيًا التحاد اإلسكواش

وصول الملعب الزجاجي لـ »اإلسكواش«
حامد العمران

اعلن مدرب الفريق االول لكرة اليد في نادي الصليبخات خالد غلوم 
ان النادي بصدد االنتهاء من التعاقد مع الالعب الدولي السعودي والعب 
نادي النور مصطفى احلبيب لينضم الى الفريق في املعسكر اخلارجي 
في القاهرة ليكون احملترف الثاني الذي يشارك مع الصليبخات في 
البطولة اآلسيوية لالندية ابطال الدوري التي ستنطلق في 8 نوفمبر 
املقبل في االردن، وكان الصليبخات قد تعاقد مع العب نادي الكويت 
الدولي محمد الغربللي وس���يغادر الوفد اليوم الى القاهرة برئاسة 
امني السر العام سعد عناد وسليمان السلطان اداريا ومنصور عناد 
مش���رفا وخالد غلوم مدربا وعباس طه مساعدا للمدرب الى جانب 
19 العبا وهم فيصل صيوان، انور مفرح، حس���ني صيوان، مشاري 
طه، حس���ني جابر، يعقوب عيسى، محمد فالح، فواز عباس، محمد 
الغربللي، احمد الكندري، رائد التراك، حامد الصليلي، جاسم حمود، 
سامح الهاجري، سالم س���ليمان، اسماعيل احمد، تركي نافع، خالد 

مدوه وفهد الدوغاني.
واكد غلوم ان طموح الفريق حتقيق نتائج ايجابية في البطولة 
والوصول الى االدوار النهائية، كاشفا ان الفريق سيخوض مباريات 
قوية في املعسكر اخلارجي امام فرق الزمالك وطالئع اجليش والشرطة 
واجليش وهليوبليس، متمنيا ان يطبق الالعبون البرنامج املوضوع 
بدق���ة وجتاوب كبير للوصول الى املس���توى املطلوب قبل انطالق 
البطولة، مش���يرا الى ان اعداد الفريق يعتبر متواضعا بالنس���بة 
للبطولة بعد وجود مشاكل في الفترة االخيرة اخرت االعداد بشكل 
كبير، متمنيا ان يتجاوز الفريق املرحلة األولى في البطولة بالتأهل 
الى الدور الثاني، مؤكدا انه في حال التأهل س���تكون للفريق كلمة 

في البطولة باحراز مركز متقدم.
واش���ار غلوم الى ان الفريق يضم بعض الوجوه اجلديدة على 
الفريق امثال فواز عباس وان���ور مفرح واحمد الكندري الى جانب 
احملترفني محمد الغربللي ومصطفى احلبيب وهؤالء يحتاجون الى 
مباريات مكثفة للوصول الى االنس���جام الكبير في امللعب، وهذا ما 
دفع اجلهاز الفني لطلب م���ا يقارب خمس مباريات جتريبية حتى 
يصل الفريق الى الهدف املطلوب، مشيرا الى ان احملترفني احلبيب 
والغربللي يعتب���ران قوة ضاربة في اخلط اخللفي واضافة جديدة 

للصليبخات.
من جانبه متنى احملترف بنادي الصليبخات محمد الغربللي ان 
يكون على قدر املسؤولية ويقدم مستوى يساهم في احراز الصليبخات 
ملركز متقدم في البطولة، مش���يرا الى انه ش���خصيا لن يتوانى في 
املشاركة مع أي فريق كويتي في البطولة اخلارجية للمساهمة في 

رفع علم الكويت في احملافل اخلارجية.

وافقت الهيئة العامة للشباب والرياضة على تعيني املدير الفني 
القدي���ر ناصر زهران مديرا فنيا الحتاد االس���كواش وجتري حاليا 
مباحثات ب���ني االحتاد ونادي كاظمة حتى يس���مح األخير لزهران 
باالنتقال للعمل اجلديد مدي���را فنيا لالحتاد حيث ان زهران مازال 
مرتبطا بعقد مع كاظمة ينتهي بنهاية املوسم املقبل 2011 وقد ابدى 
اجلانبان تعاونا من اجل مصلحة جميع االطراف حيث عرض االحتاد 
على كاظمة ان يستمر زهران مع كاظمة حتى نهاية املوسم )اعارة( 
وم���ازال كاظمة يدرس املوقف، واعرب زهران عن امله في ان يوافق 

نادي كاظمة على تعاقده مع االحتاد.

أكد مدير بطولة األمير الوالد املغفور له الش���يخ سعد العبداهلل 
)بطولة العالم لالسكواش للرجال( محمود اجلزاف ان امللعب الزجاجي 
الذي س���تقام عليه مباريات البطولة التي ستنطلق مطلع نوفمبر 
املقبل وصل من أملانيا مساء أمس، مشيرا الى ان امللعب خضع لكافة 

الفحوصات الفنية قبل وصوله.
وأوضح ان امللعب مطابق للمواصفات العاملية التي وضعها االحتاد 
الدول���ي في البطوالت العاملية التي يش���ارك فيها أبطال اللعبة في 
العالم. وكشف ان امللعب الزجاجي سيتم تركيبه في ساحة املسرح 

الروماني باجلزيرة اخلضراء، وتبلغ قيمته مليون دوالر.

السالمية يتوج بطاًل لـ »طاولة الخليج«  للمرة الثانية على التوالي 

للبطولة محمد املعتوق، فتوجه 
بالشكر الى رئيس مجلس االدارة 
املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيص����ل اجلزاف على 
رعايته للبطول����ة، والى اللجنة 
التنظيمي����ة للعبة بدول مجلس 
التعاون اخلليجي ملوافقتها على 
مش����اركة ناديني من كل دولة في 
البطولة لتكون مبثابة نقطة حتول 
في مس����ار اللعبة لزيادة الندية 
والقوة في املنافسة بني االشقاء 

اخلليجيني.
بدوره اكد د.حمود فليطح أن 
االنتصار احلقيقي في البطولة، هو 
التنظيم االحترافي للبطولة وهو 
شيء يحسب للقائمني على اللجنة 
املنظمة العليا واحتاد كرة الطاولة. 
وتوجه بالتهنئة الى الساملية بعد 
جناحه في حصد اللقب، مشيرا الى 
ان السماوي اعاد اجواء االنتصارات 
الى اجلماهير الكويتية التي غابت 
عنها فترة كبيرة.واضاف ان الفترة 
املقبلة ستشهد اهتماما بااللعاب 
الفردية التي تعتبر االقل تكلفة في 
اعداد العبيها، باالضافة الى امكانية 

حتقيق نتائج مميزة.

الدرب����ي الس����عودي لصاحل����ه 
3-2. وح����ل البحرين البحريني 
خامسا وكاظمة سادسا والريان 
القطري سابعا ومواطنه العربي 
ثامنا والوصل االماراتي تاس����عا 

والبسيتني البحريني عاشرا.
وكان الي����وم اخلتامي قد بدأ 
بكلمة لرئيس احتاد كرة الطاولة 
ورئيس اللجن����ة املنظمة العليا 

ويحتفظ باللقب املتوج به العام 
املاضي في البطولة التي اقيمت 

في قطر. 
وقام د.حمود فليطح بتسليم 
فريق الس����املية كأس البطولة، 
وس����ط فرحة كبيرة.  وفي لقاء 
حتديد املركزي����ن الثالث والرابع 
بني الفريقني السعوديني االحتاد 
واالهلي، جنح االول في حس����م 

توج فريق الساملية بلقب بطولة 
األندية اخلليجية ابطال الدوري 
ال� 24 لكرة الطاولة للمرة الثانية 
على التوالي والتي اختتمت على 
صالة يوسف الشاهني الغامن بنادي 
كاظمة برعاية رئيس مجلس اإلدارة 
املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيصل اجلزاف وأناب 
عنه نائب املدير العام لش����ؤون 

الرياضة د.حمود فليطح.
وكان الس����ماوي ق����د فاز في 
النهائي على النصر االماراتي 2-3 
في مباراة ماراثونية، تقدم النصر 
عن طريق راشد عبداحلميد بفوزه 
على سالم احلسن 3-2 في لقاء 
كان احلسن هو االفضل، ثم عادل 
النجم ابراهيم احلسن النتيجة 1-1 
بعد تغلبه على فيصل عباس 0-3، 
وتقدم النصر مجددا عبر راش����د 
محمد الذي انتزع فوزا صعبا من 
علي احلسن 3-2 ليعادل ابراهيم 
احلسن النتيجة مجددا 2-2 بعد 
فوزه على راشد عبداحلميد 0-3، 
ومن ثم حول سالم احلسن تأخره 
بشوطني امام فيصل عباس الى 
فوز 3-2 ليتوج السماوي بطال 

اجتاز عقبة النصر اإلماراتي في مباراة ماراثونية في حفل الختام

عاشور يكّرم أبطال الخليج
أعلن عضو اجلمعية العمومية في النادي العربي حسني 
عاشور عن إقامة حفل تكرمي لفريق الساملية بطل اخلليج، 
وقال ان تكرمي اإلداريني الذين مهدوا الطريق لالعبني واجب 
علينا جميعا وكذلك األبطال الذين قدموا أفضل املستويات من 
أجل رفع اسم بلدهم في مختلف احملافل وخاصة اخلليجية. 
وأضاف ان تكرمي إدارة نادي الساملية وفريق كرة الطاولة 
تعبير صادق عن مدى تقديرنا للجهود املخلصة واملتميزة 
الت����ي قدمها الالعبون في البطولة اخلليجية، مش����يرا الى 
أن حفل التكرمي يقام الثالثاء املقبل بعد صالة العش����اء في 

ديوان النائب صالح عاشور بالدسمة

»سلة التضامن« تقترب من التعاقد مع هيوستن
يحيى حميدان

التضامن من  اقترب نادي 
التعاق����د م����ع االميركي ويني 
هيوس����ن لتدعي����م صفوف 
الس����لة  الفري����ق االول لكرة 
بالنادي اس����تعدادا للمشاركة 
في منافسات املوسم املقبل التي 
ستنطلق في 15 نوفمبر املقبل 

باقامة بطولة الدوري.
وكان هيوس����ن )197 سم( 
والذي يلعب في مركز 4 قد اتفق 
مؤخرا مع سلة الساحل للتوقيع 
معه في املوس����م املقبل إال ان 
الظروف املادي����ة التي يعاني 
منها الساحل عرقلت الصفقة 
مما اتاح الفرص����ة امام ادارة 
التضام����ن للدخول بقوة على 
خط املفاوضات لضم هيوسن 
الذي سبق له اللعب في تونس 
والسعودية واخيرا في عمان مع 

نادي السيب في بطولة االندية 
اخلليجية التي اقيمت في ابريل 
املاضي وحصل خاللها هيوسن 

على لقب هداف البطولة.
الى ذلك، أكد عضو مجلس 
ادارة ن����ادي التضامن ومدير 
كرة الس����لة عبداهلل الصفران 

ان مجل����س االدارة وافق على 
اقامة معسكر تدريبي للفريق 
االول ف����ي البحرين في االول 
من الشهر املقبل وحتى 11 منه، 
ويلعب خالله الفريق 7 مباريات 
املقدمة في  جتريبية مع فرق 

الدوري البحريني.
النادي حرص  ب����أن  وافاد 
اقامة معس����كر خارجي  على 
العداد الفريق بالشكل املطلوب 
قبل انطالق منافسات املوسم 

املقبل.
ان  الصف����ران  واض����اف 
»س����ل��ة التضامن« س����تظهر 
بش����كل مختل��ف في املوسم 
اجلديد السيما بعد التعاقد مع 
املدرب محمد البدر الذي ميلك 
خبرة كبي�������رة، اضاف���ة الى 
التعاق��د مع عدد من الالعبني 

احمللي����ني.

النادي وافق على إقامة معسكر في البحرين

الدولة: تدهور وضع العربي يحتاج لتدخل العقالء 

أقام عضو مجلس إدارة النادي العربي 
ياسر أبل حفل عشاء في ديوان املال على 
شرف الرياضي املخضرم عبدالرحمن الدولة 
مبناسبة عودته إلى البالد قادما من املانيا، 
بعد إجرائه عمليتني جراحيتني في ركبته 
تكللتا بالنجاح.وقد حضر احلفل عدد كبير 
من الشخصيات السياسية واالقتصادية 
والرياضية، وجموع غفيرة من أعضاء 

اجلمعية العمومية في العربي.
من جهته، أكد أبل أن احلفل هو تقدير 
خلدمات الرياضي املخضرم عبدالرحمن 
الدولة في الرياضة عندما كان العبا في 
املنتخب الوطن���ي والعربي، وحتى بعد 
اعتزاله وانخراطه في العمل اإلداري الذي 

أفنى فيه سنوات عمره. 
وأثنى على األس���رة الرياضية التي 
لبت الدعوة، وشاركت في تقدمي التهاني 

إلى الدولة الذي يعتبر أحد رموز احلركة 
الرياضية في البالد، مش���يرا إلى أن هذا 
التجمع يعكس الصورة احلقيقية ألصالة 
أهل الكوي���ت املتكاتفني مع بعضهم في 
الش���دة والرخاء، متمني���ا أن يدوم هذا 
االلتفاف ح���ول رموز احلركة الرياضية 

عموما والعربي خصوصا.

شكر وتقدير

بدوره، عبر الدولة عن شكره وتقديره 
إلى احلضور، قائال: ل���م أكن أتوقع هذا 
احلضور الكبي���ر، إال أن هذا األمر ليس 
غريبا على أهل الكويت الذين جبلوا على 
حب اخلير، وعرفوا بتكاتفهم وتعاضدهم 
مع بعضهم، وكنت أتلقى يوميا عشرات 
االتصاالت أثناء فت���رة العالج، ويعجز 
اللس���ان عن وصف الس���عادة في هذه 

اللحظات بالتفاف هذا العدد الغفير من 
الرياضيني حولي، وأشكرهم وأقدر لهم 
مشاعرهم النبيلة التي تعكس مدى الترابط 

بني أهل الكويت.
ومتنى الدولة أن يكون هذا التجمع بداية 
جديدة للم شمل العرباوية بعد سنوات من 
الفرقة والصراع طال أمده، قائال: الصراع 
في العربي بدأ منذ بداية تأسيسه، وكانت 
الصراعات الداخلية تطفو على السطح 
في فترة االنتخابات إال أنها س���رعان ما 
تزول بعد إعالن النتائج الرسمية، إال أن 
الصراع احلاصل في الوقت الراهن استفحل 
بشكل كبير خالل السنوات املاضية، بسبب 
إفرازات االنتخابات وتردي النتائج وهو 
ما دفع مبحبي القلعة اخلضراء للتعبير 
عن سخطهم وغضبهم على أوضاع النادي 
احلالية، األمر الذي زاد االنشقاق وتوسعت 

على أثره رقعة اخلالف.
وأضاف: احلل للخروج من هذه املعضلة 
يكمن في تشكيل جلنة من العقالء تضم 
العرباوية ويدعون  الش���خصيات  أبرز 
األط���راف املختلفة عل���ى طاولة واحدة 
لتقري���ب وجهات النظ���ر، وحل جميع 
املش���كالت ووضع خط���ة طويلة األمد 
النتش���ال النادي من القاع والعودة به 

إلى منصات التتويج.
وأبدى الدولة حتفظه على مس���توى 
احملترف���ني الذين تعاق���دت معهم إدارة 
العربي خالل السنوات املاضية باستثناء 
املهاجم الس���وري فراس اخلطيب الذي 
انتقل أخيرا إلى القادس���ية، مشيرا إلى 
أن معظم االختيارات لم ترتق ملس���توى 
الطموح وهو األمر الذي انعكس س���لبا 

بشكل واضح على نتائج الفريق.

أبل احتفى به بعد عودته من رحلة العالج


