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خالد رابح متوسطا العبي التضامن أللعاب القوىعادل الغريب

الغريب في بطولة العالم لماسترز اإلسكواش

السلطان والشطي يفوزان بتنس البحرينتأجيل عمومية اليد إلى األحد المقبل

المزين: أتطلع للدخول ضمن أفضل 20 العباً

حقق جنما املنتخب الوطني للتنس زياد السلطان 
ومحمد الش���طي اجنازا جدي���دا للتنس الكويتي 
بحصولهما على لقب الزوجي في البطولة الدولية 

للناشئني حتت 18 سنة التي اقيمت بالبحرين.
فعلى الرغم من حداثة س���ن الالعبني إال انهما 
استطاعا ان يتفوقا على الثنائي األقوى في البطولة 
املكون من املصري كرمي قدري واألملاني نيل برينكمان. 
وبعد أن تقدم���ا في املجموعة الثانية 5-2 تعادل 
الثنائي املصري االملاني 5-5 وكانا قريبني من الفوز 
باملجموعة الثانية وارغام السلطان والشطي على 
دخول املجموعة الثالثة الفاصلة اال انهما حس���ما 
املجموع���ة وفازا 7-5 لينته���ي اللقاء 6-1 و5-7 
ويؤكد السلطان والشطي علو كعبيهما واحقيتهما 

بالفوز بلقب دولي جديد يدخل كال منهما في طريق 
العاملية في فئة الناشئني حتت 18 سنة.

وأهدى الشيخ أحمد اجلابر رئيس احتاد التنس 
هذا االجناز لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء وشكر الهيئة العامة 
للشباب والرياضة على دعم الهيئة الالمحدود جلميع 
انشطة االحتاد. كما أش���اد باالجناز الكبير الذي 
حققه الالعبان زياد السلطان ومحمد الشطي وقال 
ان هذا االجناز سيضعهما على سلم العاملية لهذه 
الفئة السنية ووعد باملزيد من االهتمام بالالعبني 
الناشئني في املنتخب الوطني للتنس من خالل وضع 
برامج مكثفة للمشاركات اخلارجية في البطوالت 

الدولية للناشئني.

أك���د عب���داهلل املزين جنم 
االس���كواش ان مش���اركته في 
بطول���ة األمير الوالد الش���يخ 
العالم  العبداهلل »بطولة  سعد 
لالس���كواش 2009 رجال« تعد 
ش���رفا كبيرا وحاف���زا معنويا 
لتحقيق اللقب الذي يرتبط باسم 

املغفور له األمير الوالد.
وأشار الى انه يثق كثيرا في 
قدرات اللجنة املنظمة العليا على 
إخراج البطولة في أفضل صورها 
في ظل االهتمام الكبير من جانب 

رئيس���ة اللجنة املنظمة العليا 
الش���يخة فادية السعد والذي 

توليه للبطولة.
وأضاف املزين ان الش���يخة 
فادية تراهن كثي���را على تلك 
البطولة إلبراز الصورة احلضارية 
الكويتي���ة وإظهار  للرياض���ة 
مقدرتها على تنظيم واستضافة 
اكبر األح���داث الرياضية على 
املستوى العاملي وليس اإلقليمي 

او القاري فقط.
واوضح املزين انه اس���تعد 

جيدا للمشاركة في تلك البطولة 
التي سيواجه خاللها أبطال اللعبة 
من شتى أنحاء العالم وحتديدا 
جنوم االسكواش املصري عمرو 
شبانة ورامي عاشور ووائل حامت 
باإلضافة الى البطل الفرنس���ي 

غريغوري.
وب���ني املزي���ن ان���ه يتطلع 
للدخول ضمن قائمة أفضل 20 
العبا في التصنيف العاملي، مؤكدا 
انه يحتل حاليا املركز ال� 99 في 

هذا التصنيف.

يش����ارك عضو مجلس ادارة احتاد التنس 
عادل الغريب في بطولة العالم لفئة املاسترز 
املفتوحة لالس����كواش الت����ي ينظمها االحتاد 
املصري لالسكواش ويش����رف عليها االحتاد 
الدولي وذلك ممثال ملؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، بعد تلقيه دعوة خاصة من اللجنة 

املنظمة للبطولة.
وتنطلق البطولة في القاهرة خالل الفترة 
من 20 الى 27 اجلاري مبشاركة كوكبة من ابرز 
جنوم اللعبة ميثلون صفوة العبي االسكواش 
في العالم من اوروبا واميركا الشمالية وشبه 

القارة الهندية ومنطقة الشرق االوسط.
وسيتابع البطولة التي ستنقلها بشكل حي 
ومباشر العديد من ش����بكات التلفزة العاملية 
ماليني املشاهدين من جميع ارجاء العالم خاصة، 
وهي تعد واحدة من اهم البطوالت العاملية التي 

يهتم بها االحتاد الدولي للمحترفني.
وتعد مشاركة الغريب فرصة جيدة لالحتكاك 
الدولي ومشاهدة احدث تطورات لعبة االسكواش 
س����واء في فنون اللعبة او االدارة، حيث انه 
يشارك في هذه البطولة ممثال ملؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية منذ عام 1987 بشكل متواصل 
حتى اآلن في فئة الكبار ثم في فئة املاس����ترز 
عندما اعتزل اللع����ب كما حقق مركزا متقدما 
بوصوله لدور الثمانية في البطولة التي اقيمت 
في نيوزيلندا. واشاد الغريب بالدعم الالمحدود 
الذي يقدمه رئيس مجل����س االدارة � العضو 
املنتدب ملؤسس����ة اخلطوط اجلوية الكويتية 
حمد الفالح جلميع الفرق الرياضية بش����كل 
عام واالسكواش بشكل خاص مما انعكس على 

حتقيق نتائج طيبة لهذه البطوالت.

التضامن يستعد للمشاركة في البطولة العربية للقوى
يواصل فريق ألعاب القوى بنادي التضامن استعداداته للمشاركة 
في بطولة االندية العربية الثانية للرجال والنساء اللعاب القوى 
التي يس���تضيفها نادي عمان االردني خالل الفترة من 29 حتى 

31 اجلاري.
وقال مدير الفريق محمد الضويحي في تصريح ل� »كونا« ان 
استعدادات الفريق تسير بشكل جيد خلوض منافسات البطولة 

العربية التي تقام مبشاركة نخبة من افضل الالعبني العرب.
وأضاف ان استعدادات النادي تهدف الى متثيل ألعاب القوى 
الكويتية بالش���كل الالئق واملشرف واالعداد أيضا للمشاركة في 
منافسات املوسم اجلديد للعبة التي ستنطلق في 4 من نوفمبر 

املقبل.
وقال الضويحي ان برنامج االعداد يشمل تدريبات موزعة على 
فترتني صباحية ومسائية حتت اشراف مدربي الفريق غامن اخلضر 
والتونس���ي حبيب بن بكار مبشاركة 18 العبا في مختلف فئات 

ألعاب القوى بشقيها املضمار وامليدان اضافة الى املاراثون.
وأضاف ان البرنامج االعدادي يسير بشكل جيد حسب اخلطة 
الزمني���ة املوضوعة من قب���ل اجلهاز الفني الذي يش���رف على 
الالعبني امال في وصولهم الى اعلى مستوياتهم خالل منافسات 

البطولة.
وأعرب عن أمله في أن يوف���ق الالعبون في حتقيق ارقامهم 
وتطويرها س���عيا الى حتقيق نتائج جيدة تليق مبكانة ألعاب 
الق���وى في التضام���ن الذي يعد من أبرز الف���رق الكويتية على 

مستوى اللعبة.
ويرأس وفد الفريق رئيس النادي خالد رابح فيما يضم االداري 
فهد املعصب واملشرف نايف الرشيدي واملدربني غامن خضر وحبيب 
بن بترا، والالعبني ماجد الناصر وسعود السويد وعمر عبدالعزيز 
وفهد اخلضر وابراهيم العنزي وفهد الس���بيعي ومحمد مرداس 
وهداد الضويحي وسالم الفليج وعبداهلل الشمري وسالم السالمي 

وعبدالعزيز الشمالي وفهد كياد وعبدالرحمن الهاشم.
ومن املقرر أن يلتحق بالوفد الالعبون عيسى الزنكوي وسالم 
العنزي وخالد خل���ف وعبدالعزيز تركي وفيصل العنزي نظرا 

لتواجدهم في مهمة ضمن صفوف املنتخب.
يذكر ان نادي عمان االردني قد وجه الدعوة جلميع أندية الدول 
العربية للمشاركة في البطولة التي ستقام منافسات املضمار فيها 
على س���تاد االمير محمد بالزرقاء فيما ستجري مسابقات الرمي 

في ميدان كلية التربية الرياضية باجلامعة االردنية.

ميداليتان للرماية في غرب آسيا

8 برونزيات لمنتخبنا
في البطولة العربية للجودو

حقق املنتخب الوطن���ي للرماية ميداليتني فضية وبرونزية في 
اليوم االول من مشاركته في بطولة غرب آسيا االولى املقامة حاليا في 
العاصمة االيرانية طهران. وقال رئيس الوفد محمد الغربة ل� »كونا« 
ان »منتخبنا متكن في اليوم االول من مش���اركته بهذه البطولة من 
الفوز مبيدالية فضية في فئة الرجال واخرى برونزية للناشئني«.

وأوضح ان »فريق الرجال احرز امليدالية الفضية مبسابقة 10 امتار 
للبندقية الهوائية في حني نال فريق الناشئني امليدالية البرونزية في 
نفس اللعبة«. ويضم املنتخب لفئة الرجال املشارك في هذه البطولة 
عبداهلل احلربي وخالد السبيعي وحسني العجمي، في حني تضم فئة 

الناشئني محمد عادل ومحمد العصيمي وعادل عمادي.

أحرز منتخبنا الوطني للجودو 8 ميداليات برونزية في البطولة 
العربية للشباب والشابات التي أقيمت في لبنان.

وذكر أمني الصندوق في االحتاد بدر الشراد ل� »كونا« امس ان 7 
العبني ذكور حازوا 7 ميداليات برونزية واحتلوا املرتبة الثالثة في 
البطولة التي أقيمت على ملعب الكس���ليك في جونيه شرق بيروت 
الليلة قبل املاضية فيما أحرزت إحدى العبات الفريق النسائي سلمى 
السالم ميدالية برونزية. واضاف: ان االحتاد الكويتي للجودو شارك 
في اجتماع املكتب التنفيذي لالحتاد العربي للجودو برئاسة اليمني 
نعمان شاهر ومبشاركة رئيس االحتاد اآلسيوي للجودو عبيد العنزي. 
واشار الى ان املجتمعني ناقشوا أجندة البطوالت العربية املقبلة ومت 
التركيز في هذا الصدد على البطولة التي ستقام للناشئني للجودو 

بالعراق في شهر ابريل املقبل.
واضاف: ان االجتماع تطرق الى موضوع تشكيل اللجان الفنية 

واإلدارية لالحتاد العربي للجودو.

حميد الدين: لم نناقش أي صفقة مع جيليت ولو 5 دقائق

شركة »إف/ 6« السعودية: المفاوضات مع أحد مالكي ليڤربول توقفت
قالت شركة »اف/ 6« السعودية لالستثمار 
الرياضي إن املفاوضات مع رجل االعمال االميركي 
جورج جيليت الذي يش���ارك في ملكية نادي 
ليڤربول لشراء حصته في النادي االجنليزي 

توقفت.
ووصل جيليت الى الرياض في وقت سابق 
هذا االسبوع، مما اثار تكهنات ان الزيارة ستؤدي 
الى ابرام صفقة مع مالك شركة »اف/ 6« ومن 
بينهم األمير الس���عودي فيص���ل بن عبداهلل 

ورجل االعمال ماجد احلقيل.
وقال قاسم حميد الدين نائب مدير الشركة 
ل� »رويترز«: لم يتم مناقشة مسألة شراء حصة 
من ليڤربول خالل زيارة جيليت وال حتى ملدة 

خمس دقائق.
واضاف »املناقشات متوقفة اآلن. وضعت 
فكرة ش���راء حصة في ليڤربول على الطاولة 
في س���بتمبر املاضي لكن لم يحدث اي شيء 

منذ ذلك الوقت«.
وابدى مستثمرون من دول عربية خليجية 
اهتماما متزايدا باالستحواذ على اندية كرة القدم 

تنافس في الدوري االجنليزي املمتاز.
واكمل املستثمر االماراتي سليمان الفهيم في 
اغس���طس املاضي عملية استحواذ على نادي 
بورتسموث قبل ان يبيع في وقت الحق حصة 

كبيرة من اسهمه ملستثمر سعودي.
واشترت مجموعة أبوظبي املتحدة للتطوير 
العام  واالس���تثمار نادي مانشستر س���يتي 

املاضي.
وترك���ز »اف/ 6« عل���ى تنفي���ذ بنود عقد 
ابرمته الش���هر املاضي م���ع مجموعة جورج 
جيليت سيؤدي الى فتح اكادمييات لليڤربول 
في الش���رق األوسط وشمال افريقيا وتطوير 

حلبات للسباقات الدخال سباقات ناسكار الى 
املنطقة.

وقال حميد الدين »هذا ما مت مناقشته خالل 
زيارة جيليت«.

ديون ليڤربول

ويحرص ليڤربول على جمع اموال ملساعدته 
ف���ي حتديه الحراز الق���اب البطوالت الكبرى 
ومتويل بناء س���تاده اجلدي���د باالضافة الى 
سداد ديون يقدر انها تبلغ 245 مليون جنيه 

استرليني.
ويع���د ليڤربول اكثر اندية اجنلترا جناحا 
من الناحي���ة التاريخية، اذ فاز بلقب الدوري 
االجنليزي 18 مرة واحرز كأس اوروبا خمس 

مرات.
ونقلت صحيفة الرياض الشهر املاضي عن 
األمير فيصل رئيس مجلس ادارة شركة »اف/ 
6« قوله انه مستعد لدفع ما يتراوح بني 200 
و350 مليون جنيه استرليني )318 الى 556.5 
مليون دوالر( لشراء ما يتراوح بني 25 و%50 

من أسهم نادي ليڤربول.
وش���هدت العالقة بني جيلي���ت واالميركي 
توم هيكس املالك الشريك في ليڤربول توترا 
منذ شرائهما النادي مقابل 218.9 مليون جنيه 
اس���ترليني في عام 2007 وال يرغب اي منهما 

في بيع حصته الى اآلخر.
ودخل هيكس وجيليت في مفاوضات في 
يناير لبيع ليڤربول مقابل 500 مليون جنيه 
تشمل الديون الى مستثمرين من املنطقة مبا 
في ذلك الكويت اال ان احملادثات فشلت بسبب 
خالف حول السعر حس���بما اشار احد الذين 

جورج جيليت مع الرئيس الفخري للهالل األمير عبداهلل بن مساعد وأمامهما عدد من الكؤوس            )رويترز(شاركوا في املفاوضات.

يحيى حميدان
تسببت مقاطعة 10 اندية لعمومية احتاد اليد 
التي كانت مقررة يوم امس الى تأجيلها الى االحد 
املقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب حسب اللوائح 

االساسية لالحتاد.
وحضر العمومية ممثلو 4 اندية وهم صالح 
بوشهري )العربي(، فوزي ابراهيم )الكويت(، مشعل 
العتيبي )كاظمة( وطالل فيروز )الساملية(، فيما 
كان غياب اندية القادسية والصليبخات واجلهراء 
والفحيحيل والنصر وخيطان والتضامن والشباب 
والساحل واليرموك بسبب احتجاجهم على ارتفاع 
التكلفة املادية لتسجيل الالعبني وحتى عند اعارة 

الالع���ب من ناد الى آخر اضافة الى بعض االمور 
االخرى التي يتحصل منه���ا االحتاد على مبالغ 

مالية من االندية.
وتأتي خطوة االندية العشرة هذه في محاولة 
منها للضغط على احتاد اليد لتخفيض الرسوم 
املالي���ة وهي نفس اخلطوة الت���ي قامت بها هذه 
االندي���ة مع االحتادات االخرى حيث س���بق وان 
تغيبت عن حضور عمومية احتاد السلة لنفس 
االسباب مما اجبر االحتاد على تخفيض الرسوم 
والغاء بعضها. هذا واعلن رئيس احتاد اليد ناصر 
صالح تأجيل العمومية لتق���ام االحد املقبل في 

الساعة 7:30 مساء.

)محمد ماهر( ناصر صالح يعلن للحاضرين تأجيل العمومية


