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أعلن مالكا نادي ليڤربول األميركيان جورج 
جيلي����ت وتوم هيكس عن نيتهما بيع النادي 

االنجليزي الشمالي العريق.
وذكرت صحيفة »دايلي ميرور« البريطانية 
في عددها الصادر أمس ان رجل االعمال السوري 
يحيى الكردي بلغ مرحلة متقدمة في مفاوضاته 

لشراء النادي.
وكشف العب سلتيك السابق اندي ليتش 
الذي ضم الى مجلس االدارة ان رجل االعمال 
الس����وري الثري المدعوم من إحدى العائالت 
المالكة في االمارات وصل الى مرحلة متقدمة 

من المفاوضات مع مالكي النادي.
وتربط صداقة جيدة بين الكردي وفوستر، 
ابن جيليت، وقد حضر االول مباراة ليڤربول 

ضد ستوك في يناير الماضي.
وأكد هيكس وجيليت في بيان رسمي على 
موقع النادي على شبكة االنترنت انهما اختارا 

مارتن براوتن مديرا تنفيذيا لالش����راف على 
انتقال ملكية النادي الى جهة اخرى بعد تلقيهما 

عدة عروض شراء.
وبراوتن يش����غل حالي����ا منصب الرئيس 
التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية »بريتيش 
ايروايز«. وجاء في البيان »بعد 3 أعوام على 
امتالك نادي ليڤربول اكتس����بنا خاللها خبرة 

وعشنا تجربة مثيرة لنا ولعائلتنا«.
وقال بيان على موق����ع النادي االنجليزي 
على االنترنت »بعد وصول طلبات شراء من 
اكثر من طرف عي����ن النادي باركليز كابيتال 

مستشارا لعملية البيع«.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي. بي. 
س����ي( امس أن هيكس وجيليت سلما رئيس 
البريطانية مارتن  الجوية  ش����ركة الخطوط 

بروتون مهمة االشراف على بيع ليڤربول.
وواجه الثريان األميركيان هيكس وجيليت 

صعوبات منذ شرائهما النادي في مارس 2007 
أبرزها تراك����م الديون والتي وصلت إلى 237 
مليون جنيه اس����ترليني وأدت النتيجة إلى 
تدهور مستوى الفريق والذي يحتل اآلن المرتبة 
السادسة في الئحة الدوري الممتاز وانتشار 
التذمر بين صفوف مشجعيه والذين نظموا 
تظاهرات للمطالبة بطرد مالكيه األميركيين.

وكانت تقارير صحافية أوردت األس����بوع 
الماض����ي أن جيليت وهيك����س يعتزمان بيع 
نادي ليڤربول بنهاية الموس����م الحالي مقابل 
600 مليون جنيه استرليني بعد عجزهما عن 
سداد ديونه البالغة 237 مليون جنيه استرليني 
وفشلهما في طرح حصة من أسهمه للبيع مقابل 

100 مليون جنيه استرليني.
وكان الثريان األميركيان جيليت وهيكس 
اش����تريا نادي ليڤربول في العام 2007 بمبلغ 

األميركيان جورج جيليت وتوم هيكس قررا بيع ليڤربول وفي اإلطار رجل األعمال السوري يحيى الكردي219 مليون جنيه استرليني.

عملية جتهيز الذلول للسباق

انطالق »سلة غرب آسيا« للناشئين بعد غد

العربي يهزم القادسية في »ذهبي الطائرة«

تنطلق بطولة غرب آسيا ال� 11 ملنتخبات 
الناش���ئني لكرة الس���لة حتت 18 سنة بعد 
غد وتس���تمر حتى 23 اجلاري على ملعب 
مدرسة املركزية في جونيه شمال العاصمة 
اللبنانية بيروت مبشاركة 6 دول من املنطقة 
وهي: ايران حاملة اللقب وسورية واألردن 

واليمن والعراق، على أن تتأهل املنتخبات 
األربعة األولى الى بطولة آسيا للفئة نفسها 
بني 22 سبتمبر واألول من اكتوبر املقبلني 
في العاصمة اليمنية صنعاء. وتكون اليمن 

متأهلة حكما.
جتدر االشارة الى أن املنتخبات الثالثة 

األولى من املنافسات اآلسيوية تتأهل بدورها 
الى كأس العالم حتت 19 سنة 2011 والتي لم 

يحدد مكانها وزمانها بعد.
ويعقد االجتماع الفني يوم األحد املقبل 
في مقر »أنطوان شويري« لالحتاد اللبناني 

لكرة السلة.

فاز العربي مس���اء اول م���ن امس على 
القادسية 3- 2 ضمن مباريات املرحلة الثانية 
للمربع الذهبي لبطولة الدوري العام ال� 44 
للكرة الطائرة. ومتكن العبو العربي بقيادة 
احملترف الكونغولي كوكا وزمالئه عبداهلل 
جاس���م ومحمد القطان وسلطان أحمد من 
تعويض تأخرهم بشوطني الى فوز مستحق 

بكل جدارة واستحقاق.
ولم يتمكن العبو القادسية بقيادة احملترف 
التونسي نور الدين حفيظ وحسني الشطي 
وعامر الس���ليم من مجاراة خصومهم ولم 
ينجحوا في احملافظة على تقدمهم وجاءت 
نتائج األشواط 20 - 25 و16 - 25 و25 - 22 

و25 - 20 و23 - 21.

وفي مباراة أخرى انفرد كاظمة بصدارة 
املربع الذهبي للبطولة بفوزه على الكويت 
3 - 0 وج���اءت نتائج األش���واط 25 - 16 
و25 - 16 و25 - 21. وتقام مباريات املربع 
الذهبي للبطولة من مرحلتي ذهاب واياب ما 
يجعل الفرصة سانحة جلميع الفرق األربعة 

في التعويض خالل اللقاءات املقبلة.

عبدالفتاح سافي في مباراة سابقة أمام العربي

الصناعة يتأهل في دوري الوزارات
تأهل بشكل رسمي فرق احلرس الوطني واالعالم والكهرباء 
والداخلية واالطفاء والصناعة واملالية واالوقاف الى دور الثمانية 
لبطولة دوري الوزارات والهيئات احلكومية لكرة القدم، بينما 
ودع فريق الهيئة العامة للشباب والرياضة البطولة بعد هزميته 

االخيرة امام فريق املالية 0-1.
وسوف يعقد رئيس اللجنة الفنية لدوري قدم الوزارات حميد 
العنزي اجتماعا في الس���ابعة مساء اليوم في ساحة السرة مع 
الفرق املت أهلة لدوري الثمانية بحضور املقرر س���عد الفضلي، 
وذلك حلثهم على مواصلة الظهور بالصورة احلسنة والتحلي 
باالخالق الرياضية حتى ال تضطر اللجنة الى حرمان اي فريق او 
العب من املشاركة مع قرب االدوار النهائية، مشددا على التعاون 

مع اللجنة وحكام املباريات حتى ختام الدوري.

بعد استدعائه إلى المخفر

سافي: سأشتكي السالمية إلى »فيفا«
عبدالعزيز جاسم

قال محترف الس����املية الفرنسي عبدالفتاح س����افي انه فوجئ قبل 
يومني باتصال هاتفي من مخفر الس����املية يطل����ب منه مراجعة املخفر 
وبالفعل ذهب، فأبلغوه بضرورة تسليم الشقة التي يسكن فيها وكذلك 
الس����يارة املؤجرة التي سلمها له النادي حتى يتمكن من تسلم جوازه، 
مبديا اس����تغرابه من هذا التصرف الذي لم يجد معه إال الرضوخ له، إال 
انه طلب منحه فرصة يومني او 3 حتى يحجز تذكرة الس����فر ويحصل 
على جوازه فوافق مس����ؤولو املخفر بشرط ان يكون التسليم والتسلم 

في املخفر نفسه.
وأضاف سافي: »ماذا فعلت هل انا مجرم، هل قتلت أحدا حتى اذهب 
الى املخفر، رمبا ظنوا انني أريد السفر الى فرنسا ومعي مفتاح السيارة 
والشقة«، مش����يرا الى ان هذا التصرف غير الئق مع العب محترف لم 

يرتكب اي ذنب حتى تتم معاملته بهذه الطريقة.
ولفت الى انه حتى اآلن لم يتسلم رواتبه السابقة، كما ان ادارة النادي 
ترفض منحه املبلغ بحجة انها أنهت تعاقدها معه، وهو ما لم يقبل به، 
مشيرا الى انه سيقدم شكوى في احتاد الكرة وكذلك في االحتاد الدولي 

»فيفا« حتى يحصل على مستحقاته كاملة.
وبني س����افي انه لم يكن يتمنى ان تصل األمور الى هذا احلد إال انه 
مجبر على ذلك السترداد حقه، الفتا الى ان كل احملترفني والالعبني في 
الساملية لديهم مشاكل مع اإلدارة، فلماذا هو بالذات، مبينا انهم اتهموه 
بأنه تلفظ بألفاظ خادشة للحياء في إحدى املباريات، متحديا إياهم بأن 

يأتوا بدليل واحد يثبت ذلك.

مع اقت����راب انطالق أغلى بط����والت الهجن بالكويت 
البطولة العاشرة لدول مجلس التعاون والدول العربية 
ال حديث بني الدول املشاركة ومالك الهجن ومدربي الذلول 
إال عن هوية الذلول الذي سيفوز بالسيف الذهبي املقدم 
من صاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد، وهل 
س����يكون صاحب احلظ بطال جديدا ومن خارج الصراع 
احملصور منذ سنوات بني ذلول اإلمارات وذلول السعودية 
فالتاريخ يؤكد تفوق هجن اإلمارات في الفوز بالس����يف 
الذهبي املقدم من صاحب الس����مو األمير، حيث اقتنصت 
السيف 5 مرات عن طريق الذلول الظبي للشيخ حمدان 
بن راش����د آل مكتوم عام 2001 وشقرا للشيخ حمدان بن 
راش����د أيضا عام 2003 وسيوف للشيخ حمدان بن راشد 
أيضا عام 2006 ومزون للشيخ حمدان بن راشد أيضا عام 
2008 وأسياد للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي 
عام 2009. أما السعودية فقد حصدت السيف الذهبي 4 
مرات عن طريق الذلول العنود لألمير س����عود بن محمد 
عبدالعزيز آل سعود عام 2002 وشودة لألمير محمد بن 
سعود الكبير ثالث مرات أعوام 2004 و2005 و2007 فمن 
يفوز بالسيف الذهبي العاشر؟ وهل يكون من خارج السرب 

هذا ما سنعرفه في ختام البطولة يوم 22 اجلاري.
م����ن جهته، أكد رئيس جلنة املي����دان صالح املري ان 
اللجنة انتهت تقريبا من تسجيل وتشبيه الذلول املشاركة 

في البطولة الكبرى والتعريف عنها اذا كانت س����ودانية 
او مهجن����ة وحتديد أعمار الهجن املش����اركة ثم الترقيم 
والتصوير واضاف ان جلنة امليدان تعتبر من أهم جلان 
البطولة، حيث ان عملها مستمر قبل االنطالق وحتى انتهاء 
البطولة وأضاف ان اللجنة تتكون من 60 شخصا مهمتهم 
حساس����ة ومهمة وخاصة في االنطالق وفتح املس����ارات 
واألب����واب ومتابعة كل ما يجري باملي����دان وأكد تعاون 
اجلميع من اجل إجناح أغلى البطوالت التي حتمل اس����م 

صاحب السمو األمير.
ومن جهة اخرى، أعرب األمني العام للجنة التنظيمية 
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية للهجن عبداهلل 
املهيري عن سعادته باالستعدادات الكبيرة التي قامت بها 
اللجنة املنظمة من اجل إجناح البطولة العاشرة التي تقام 
برعاية صاحب السمو األمير، واضاف ان سعادته كبيرة 
أيضا ملشاركة اعضاء اللجنة التنظيمية في أعمال اللجان 
ألول مرة بالبطولة وهي بداية جيدة لتحقيق املزيد من 
التالحم بني األشقاء في رياضة اآلباء واألجداد ورياضة 
التراث وانه يتقدم باألصالة عن نفسه وبالنيابة عن اعضاء 
اللجنة التنظيمية بأرق التهاني للكويت واللجنة املنظمة 
على االستعدادات الطيبة التي وجدها والتي تؤكد جناح 
البطولة قبل انطالقها وش����كر األشقاء في الكويت على 

حسن الضيافة والكرم ومتنى التوفيق للجميع.

المهيري يشيد باالستعدادات الستضافة البطولة العاشرة للهجن

»غرام« ظفر بكأس عبداهلل الجابر باألحمدي

تسليم الكأس للفائز

متكن اجلواد »غرام« الس����طبل فهد الدبوس 
بقيادة مايك من الفوز بكأس املغفور له الش����يخ 
عبداهلل اجلابر املخصصة جلياد املبتدئات، كما 
خطف اجلواد »هبوب الشمال« السطبل الشمالي 
الفوز باألمتار األخيرة من الفرس »هقوه« ليكسب 
كأس الشيخ جابر العبداهلل اجلابر. فيما حصدت 
اجلياد »مذكر« و»تس����تاهل اخلير« و»عبطان« 
الكؤوس املقدمة من ش����ركة ام القرى للخدمات 
التعليمية وخلي����ل محمود رجل األعمال وأبناء 
املرحوم خليفة طالل اجلري، وذلك في س����باق 
مهرجان ختام املوسم الذي أقيم عصر امس األول 
على مضمار فروس����ية األحمدي. وحضر احلفل 
جماهير غفيرة من محبي ومتابعي السباقات وفي 
مقدمتهم الشيخ مش����عل اجلابر وصالح خليفة 

اجلري وحمد محمود وجالل الشويش.

الكردي رجل األعمال السوري ينوي شراء ليڤربول
مالكاه األميركيان عّينا براوتن مديرًا تنفيذيًا و»باركليز كابيتال« مستشارًا بسبب تراكم ديونه


