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العب الصليبخات فهد 
عايد يحاول ابعاد الكرة 
من أمام العب التضامن 

علي أحمد
)عادل يعقوب( الشيخة نعيمة األحمد في مقدمة احلضور

)محمد ماهر(اليوسف لدى وصوله برفقة اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

عصام جعفر يقدم باقة من الزهور لليوسفاليوسف متحدثا لوسائل اإلعالم

الشيخ طالل الفهد في مقدمة مستقبلي الشيخ خالد اليوسف

جمال الكاظمي وحسني معرفي وسط جموع املستقبلني

الشيخ خالد اليوسف والشيخ أحمد اليوسف لدى وصولهما املطار

الصراف في »سلة األخضر« رمضان والخضرا مرشحان لقيادة »أزرق السلة«
استغنت ادارة النادي العربي عن

محترف فريقها األول لكرة السلة 
األميركي تش����ارلي بعد عدم اقتناع 
اجلهاز الفني باملستويات التي قدمها 

مع الفريق في الدوري.
وقام����ت ادارة »س����لة األخضر« 
بالتوقيع مع العب القادسية عبدالعزيز 
الصراف الذي أعير في املوسم املاضي 
من األصف����ر للجهراء وذلك لتدعيم 
الذي يعاني نقصا  الفريق  صفوف 

واضحا في بعض املراكز.

بات املدرب الوطني فهمي اخلضرا األقرب لقيادة املنتخب الوطني
لكرة الس����لة في دورة األلعاب اآلسيوية »أسياد غوانزو« التي 
ستقام في الصني خالل الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر املقبل. وكان 
احتاد السلة قد أجرى حتركات واسعة إلسناد املهمة للخضرا بعد 
اعتذار املدرب السابق للمنتخب فيصل بورسلي عن االستمرار بسبب 
ظروف عائلية. وفي حال موافقة اخلضرا الذي أبدى موافقة مبدئية 
فإنه س����يتم تعيني املدرب خالد الوهيب مس����اعدا له. ومن األسماء 
املرشحة لتدريب أزرق السلة ايضا مدرب كاظمة البحريني سلمان 
رمضان حيث قام االحت����اد مبخاطبة ناديه للحصول على خدماته 
لفترة وجيزة أثناء اقامة البطولة اآلس����يوية، هذا وقد اجتمع أمس 

أحد أعضاء االحتاد مع رمضان لالتفاق على بعض األمور.

المنامة ـ عبدالرضا السماك ـ عبدالحميد الشطي موفدا 
جمعية الصحافيين

عق���د املكتب التنفيذي لرؤس���اء اللجان االوملبية 
بدول اخلليج العربي اجتماعا في مملكة البحرين على 
هامش دورة االلعاب الشاطئية االولى، برئاسة عبيد 
العنزي � أمني سر اللجنة االوملبية الكويتية. وأشار 
العنزي الى ان املكت���ب التنفيذي وافق على املقترح 
الذي قدمته اللجنة االوملبية البحرينية بأن تكون هناك 
آلية الكشف عن املنشطات في جميع الدورات بطريقة 
عشوائية، وكشف انه متت املوافقة على تأجيل موعد 
انطالقة دورة االلعاب الرياضية االولى لدول املجلس 

الى ابريل 2011 بدال من ش���هر فبراير في نفس العام، 
وأعلن ان الكويت ستحتضن اجتماع املكتب التنفيذي 
ال� 66 يومي 31 اجلاري واالول من نوفمبر املقبل. وعلى 
صعيد املنافسات، خسر منتخب كرة اليد الشاطئية 
مبارات���ه الثالثة أمام نظي���ره العماني 2 - 0، وبذلك 
احتل منتخبنا املركز الرابع وفقد فرصة املنافسة على 
اللقب. وتبدأ اليوم منافسات كرة القدم الشاطئية ب� 
3 مباريات، فتلعب السعودية مع عمان، يليها مباراة 
منتخبنا الوطني مع البحرين، بعدها يلتقي االمارات 
مع قطر. كما يبدأ منتخبنا الوطني للطائرة مشواره 

اليوم، ويخوض 4 مباريات على فترتني.

سيأخذ الصراع القائم بني مالكي ليڤربول االجنليزي 
األميركيني توم هيكس وجورج جيليت ومجلس إدارة 
النادي منحاه القضائي اعتبارا من اليوم عندما تنظر 
احملكمة العليا في لندن في القضية. وسينظر قاضي 
احملكم���ة العليا في صالحية مدير النادي االجنليزي 
العريق مارتن براوتن م���ن جهة بيعه الى مجموعة 

»نيو انغلند سبورتس فنتش���رز« األميركية خالفا 
لرغبة هيكس وجيليت. ويرى هيكس وجيليت اللذان 
سيخسران 144 مليون جنيه استرليني )229 مليون 
دوالر( ف���ي حال مت���ت صفقة البيع املق���درة ب� 300 
ألف جنيه استرليني، بان براوتن ال ميلك الصالحية 

القانونية في املوافقة على عملية البيع.

العنزي: الكويت تستضيف اجتماع المكتب 
التنفيذي لرؤساء اللجان األولمبية الخليجية

فوز صعب للعربي ضمن الجولة الثالثة من الدوري

التضامن يثأر من الصليبخات في »السلة«
 يحيى حميدان

جنح التضامن في الثأر من الصليبخات بعدما 
فاز عليه 89-81 اول من أمس في صالة الش���هيد 
قش���يعان املطيري بنادي النصر ضمن مباريات 
اجلول���ة الثالثة من ال���دور التمهيدي لدوري كرة 
الس���لة. ورفع التضامن بذلك رصيده الى 4 نقاط 
وهو ذات الرصيد للصليبخات بعد خسارة كل منهما 
في مباراتني وانتصار وحيد. وكانت املباراة تعني 
الكثير بالنسبة للتضامن الذي أراد الثأر من هزائمه 
امام الصليبخات في املوسم املاضي وهو ما جنح 
في حتقيقه.وقد تف���وق التضامن في النتيجة في 
جميع أرباع املباراة )16-19(، )38-40(، )54-68(، 
)89-81(، وذلك بفضل السيطرة امليدانية اجليدة 
التي فرضها العبو املدرب محمد البدر على مجريات 
املباراة خاصة حتت السلة في عملية التقاط الكرات 
العائ���دة منها األمر الذي من���ح األفضلية بصورة 
واضحة للتضامن، فيما افتقد العبو الصليبخات 
كثيرا من التركيز في عملية انهاء الهجمة األمر الذي 
كلفهم اضاعة فرص كثيرة كانت ستقلب موازين 

املباراة في دقائقها األخيرة.

ويعتبر نواف الظفيري الس���بب الرئيسي في 
ترجيح كفة فريقه بعد تس���جيله 32 نقطة اضافة 
الى قيامه بالعديد من األدوار الدفاعية والهجومية 
في توزيع الكرات على زمالئه، واضاف زمالؤه فهد 
الظفيري 17 نقطة وأنور عبده 13 نقطة واملغربي 

منير عشق اهلل 11 نقطة وحسني علي 10 نقاط.
قاد اللقاء طاقم حتكيم���ي »مهزوز« مكون من 
عبدالرحمن العنزي وحافظ احللبي وعبدالرحمن 
الشمري، ولم يكن هذا الثالثي قادرا على حتكيم 

املباراة بعدل حيث تغاضوا كثيرا عن األخطاء 
الفنية التي ارتكبها العبو التضامن، في حني 
أبدوا حزم���ا كبيرا على كل خط���أ يبدر من 

الصليبخات.
وف���ي مبارا ة أخرى، تغل���ب العربي على 

النص���ر 62-60 بعد مباراة جيدة نوعا ما وان 
عابها العشوائية في كثير من األحيان

وحقق اليرموك فوزا صعبا على الساملية 70-74، 
ليرفع رصيده الى 3 نقاط من مباراتني والساملية 

نقطتني من مباراتني.

العفاسي يتجه لتشكيل لجان للتحقيق في ملفات »الهيئة«
مبارك الخالدي

يتجه وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي الى تشكيل 
أكثر من جلنة قانونية للتحقيق في امللفات التي حملت شبهات في جتاوزات 
مالية وادارية في الهيئة العامة للشباب والرياضة، على ان يتولى التحقيق 
فيها فريق قانوني متخصص من داخل الوزارة مع منح هذا الفريق كامل 
الصالحيات في اس����تدعاء ومثول األطراف املعنية بهذه امللفات ملباشرة 
التحقيق في االدعاءات الواردة في منت هذه الش����كاوى وفرز املستندات 
املنضوية حتت لوائها وإبداء الرأي القانوني فيها متهيدا التخاذ العفاسي 
قراره بشأنها من حيث احلفظ او االحالة الى النيابة العامة ومن املتوقع 

ان يصدر الوزير القرارات اخلاصة بتشكيل هذه اللجان األسبوع املقبل 
متهيدا ملباشرة مهامها، اذ من املرجح ان يحدد الوزير لهذه اللجان فترة 
محددة لالنتهاء من أعمالها. وكان مكتب الوزير قد تلقى عددا من امللفات 
من مدير عام الهيئة د.فؤاد الفالح ونائبه لشؤون االنشاءات عصام جعفر 
تضمنت ما اعتبره الفالح وجعفر جتاوزات من بعض موظفي الهيئة، وفي 
املقابل تلقى العفاسي شكاوى أخرى من بعض القطاعات التابعة للهيئة 
تضمنت ما اعتبروه تعسفا وظلما حلقوقهم الوظيفية واالدارية، ومن بينها 
الشكوى التي تقدم بها عدد كبير من مهندسي قطاع االنشاءات وتضمنت 
ملفا مدعما باملس����تندات حول املخالفات التي مت حصرها عبر مهندسي 

القطاع ومت عرضها على االدارة الس����ابقة للهيئة برئاسة فيصل اجلزاف 
واالدارة احلالية برئاسة الفالح ولم يبت فيها بحسب افادة مقدميها. من 
جهة أخرى، عقد فريق عمل ستاد جابر الدولي اجتماعا مهما امس برئاسة 
رئيس الفريق عصام جعفر وبحضور االعضاء حس����ام الصالح وم.رشا 
الصايغ وعلي الرشيدي وسمير خضير والعضو اجلديد خالد السبيعي 
حيث اتخذ جعفر قرارا في بداية االجتماع باس����تبعاد العضو الس����ابق 
عيس����ى العون واستدعاء السبيعي لالنضمام الى عضوية فريق العمل، 
كما ناقش املجتمعون السلبيات وااليجابيات التي صاحبت املرحلة األولى 
الفتتاح الستاد بدءا من احتضانه البطولة اخلليجية السابعة ملنتخبات 

الناش����ئني خالل الفترة من 22 من الشهر املاضي وحتى األول من الشهر 
اجل����اري وكذلك مباراة األزرق االوملبي ومنتخب تركمانس����تان ومباراة 
منتخب الناشني حتت 17 سنة مع املنتخب اإليراني ومباراة األزرق ونظيره 
البحريني، حيث مت تقيي����م أرضية امللعب والعروض املقدمة لصيانتها 
ومعاجلتها وكذلك العروض املقدمة من عدد من الشركات بشأن استكمال 
بعض األعمال اخلاصة بالس����تاد ومنها املقصورة اخلاصة بكبار الزوار 
واملقصورة اخلاصة بكبار الضيوف متهيدا ملباشره اعمال التنفيذ اعتبارا 
من 16 اجلاري بعد مباراة القمة بني القادسية والعربي في الدوري املمتاز 

وهي آخر جتربة في املرحلة األولى لالفتتاح.

عبداهلل العنزي
وسط اس����تقبال جماهيري 
كبير عاد الى البالد مساء امس 
عميد رؤساء األندية الكويتية 
رئيس نادي الس����املية السابق 
الشيخ خالد اليوسف من رحلة 
العالج الطويل����ة التي قضاها 
في مدينة نيويورك بالواليات 
املتحدة األميركية بعد ان مّن اهلل 
عليه بالشفاء من املرض الذي 
أصابه، واستحق اليوسف هذا 
االس����تقبال الكبير الذي حظي 
به في قاعة التشريفات باملطار 
مس����اء امس، وكان في مقدمة 
احلضور رئي����س احتاد الكرة 
الفهد ومدير عام  الشيخ طالل 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
الش����يخ احمد اخلليفة  اللواء 
ونائب مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة عصام جعفر 
واملستشار بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء فيصل احلجي 
ورئيس نادي الصيد والفروسية 
الشيخ ضاري الفهد ووزير النفظ 
الناصر  السابق الشيخ سعود 
ورئي����س النادي العربي جمال 
إدارة  الكاظمي وعضو مجلس 
العربي السابق الشيخ احمد الفهد 

من أع����الم الرياضة الكويتية، 
مشيرا الى ان اجنازات اليوسف 
الرياضي����ة ال تعد وال حتصى 
واس����تمراره معنا ف����ي املجال 
الرياضي أمر ضروري لعودة 

رياضتنا الى سابق عهدها.
بدوره ق����ال صالح البريكي 
ان الشيخ خالد اليوسف يعتبر 
األب الروح����ي لنا كالعبني في 
نادي الساملية ووجودنا اليوم 
الستقباله ما هو إال رد القليل 
من اجلميل الذي قدمه لنا عندما 
كنا العبني في نادي الس����املية، 
متمنيا الشفاء العاجل لليوسف 
وعودة سريعة له في الرياضة 
التي حتتاج الى وجود شخص 

مثله.
من جهته قال احلكم الدولي 
الس����ابق سعد كميل انه واجب 
علين����ا جميع����ا كرياضيني ان 
اليوسف بعد عودته  نستقبل 
من رحل����ة العالج في الواليات 
الى  املتحدة األميركية، مشيرا 
انه ال ينسى توجيهات ونصائح 
اليوسف له في بداية عمله في 
التحكي����م التي كانت وما زالت 
لها األثر الكبير في مهنتي كحكم 

دولي.

املبارك هذا باإلضافة الى براعم 
النادي العربي.

وفي تصريحه لوسائل اإلعالم 
قال اليوسف ان هذا االستقبال ما 
هو إال فضل من عند ربي ملعرفتي 
انه حببني ف����ي هؤالء الناس، 

شاكرا كل من تفضل باستقباله 
في املطار او السؤال عنه خالل 
رحلة الع����الج التي قضاها في 

الواليات املتحدة األميركية.
اليوس����ف ان شقيقه  وبني 
الش����يخ احمد اليوسف أصبح 

اآلن توأم روحه لنقل دمه وبعض 
اخلاليا في جسدي وهذا األمر 
يعبر عن املعدن األصيل ألحمد 
اليوسف الذي وقف بجانب اخيه 
وتبرع بأغلى ما ميلك لي، وهذا 
األمر نادر احلصول في وقتنا 

هذا حتى ب����ني االخوة. ووجه 
اليوسف الشكر أيضا الى بدر 
االستاذ الذي وقف بجانبه في 

رحلته العالجية.
من جانبهم أب����دى عدد من 
الرياضيني أمنياتهم بالش����فاء 

العاجل لليوسف، معربني في 
الوقت ذاته عن سعادتهم بعودته 
ساملا إلى ارض البالد، وقال العب 
كرة اليد يوس����ف الفضلي انه 
واجب علينا ان نس����تقبل هذا 
الرجل الرياضي الكبير ونحن 

فرحون جدا بعودته، مضيفا ان 
اليوس����ف يعتبر األب الروحي 
لكل من نش����أ وترعرع بنادي 
الساملية. اما بشار عبداهلل فتمنى 
الذي  العاجل لليوسف  الشفاء 
يعتبر هرما رياضيا كبيرا وعلما 

»أجر وعافية يا بو صباح«
عاد إلى البالد بعد رحلة عالج طويلة في الواليات المتحدة األميركية

المحكمة العليا تنظر في قضية ليڤربول

اليوسف: هذا االسـتقبال فضل من اهلل.. وما فعله أحمد اليوسف معي نادر الحدوث


