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ذكر بيت التمويل )بيتك( انه 
شارك في استقبال وتكرمي العبي 

املنتخب الوطني للكراتيه.
وقال مدير إدارة التسويق 
والعالقات العامة في »بيتك« 
فهد املخي���زمي ان هذا التكرمي 
يأتي بهدف تشجيع اجلهود التي 
يبذلها أبناء الوطن في مختلف 
الرياضات خاصة ان هذا اإلجناز 
يعزز من مكانة الكويت خليجيا 
ويؤهل املشاركني في البطولة 
الى إجنازات عاملية مستقبلية، 
كما ان دور القطاع اخلاص في 
دعم األنشطة الرياضية مطلوب 

وهو ما يجع���ل »بيتك« دائما ضمن املؤسس���ات الكبرى الداعمة 
للرياضة كونها مرتبطة مبج���االت اجتماعية اخرى مثل الصحة 

والشباب والتعليم ايضا.
وأوضح ان »بيتك« كرم جميع الالعبني الذين مثلوا الكويت في 
البطولة وعددهم 25 العبا بهدف اعطائهم دفعة معنوية الى األمام، 

وكذلك تشجيع أقرانهم في الرياضات األخرى.

حققت منتخباتنا الوطنية في لعبتي الشراع والتجديف إجنازين 
مزدوج���ني من خالل حصول الدولي أحم���د الفيلكاوي على كأس 
املركز األول لصن���ف الليزر ريديال في بطول���ة ماليزيا الدولية 
للشراع فيما حقق منتخب الكاياك املشارك في بطولة أندية أوروبا 
)تراكي���ا( واملقامة في بلغاريا نتائج متقدمة بفوز العب املنتخب 
يوسف العطار باملركز الثالث في سباقي 1000 متر فردي و500 متر 
فردي، وبنفس النتيجة فاز الرباعي محمد العوضي وعبدالرحمن 
البستكي ومحمد أبو القاسم وعبدالوهاب اخلراز في سباق الرباعي 

500 متر.
وقام رئيس االحتاد البلغاري للرياضات املائية بتسليم امليداليات 
البرونزي���ة لالعبي منتخبنا إلى جان���ب تقدمي كأس تذكارية إلى 
مدرب املنتخب عبدالس���تار عبداحلليم تقدي���را للنتائج املتميزة 

التي حققها املنتخب.
وقد شهدت بطولة أندية أوروبا للكاياك مشاركة عدد من املنتخبات 
الدولية فيما كانت مش���اركة منتخبنا احلديث العهد هي املشاركة 
العربية اخلليجية الوحيدة وقد ضم من الالعبني: محمد جاس���م 
محمد وعبدالرحمن بس���تكي ومحمد محمود أبو القاس���م وعمر 
عبدالكرمي وعبدالوهاب اخلراز ويوسف العطار وعيسى الشاهني 
وضم أيضا املدرب عبدالستار عبداحلليم واملدرب الوطني للناشئني 

هيثم العدواني.
من جانبه أكد كل من املدرب الوطني للشراع املشارك في بطولة 
ماليزيا راشد اخلطاف ومدرب املنتخب للكاياك عبدالستار عبداحلليم 
على جناح املعسكرات التدريبية التي أقيمت في ماليزيا وبلغاريا 
قبل املشاركة في البطولتني الدوليتني، وعلى التشجيع الدائم الذي 
حظي به الالعبون واجلهازان الفني واإلداري من قبل أمني الس���ر 
العام ورئيس جلنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري 

خالد الفودري ونائبه محمود أبو القاسم.

بدأ فري���ق كرة اليد بنادي 
الس���املية انطالقته من خالل 
اليومية في صالة  التدريبات 
النادي بقيادة املدرب الوطني 
الذي سيعمل  خلدون خشتي 
على خلق فريق ق���ادر  على 
املنافس���ة على املراكز األولى 

املوسم املقبل.
وأك���د عض���و ادارة نادي 
الساملية صقر فيروز ان مجلس 
اإلدارة قد منح مدرب الفريق 
كافة الصالحيات لبناء فريق 
قوي ومتجان���س وقادر على 
منافسة الفرق األخرى، فالنادي 

ميلك عددا كبيرا من الالعب���ني املتميزين الذين يلعبون لصفوف 
املنتخبات الوطنية وفي كل الفئات، وهؤالء س���يكونون قادرين 
على مقارعة الفرق األخرى التي تعمل هي األخرى من أجل نفس 

الهدف.
وأضاف فيروز ان املنافسة بني العبي الفريق السماوي ستكون 
قوي���ة حلجز مكان في تش���كيل الفريق، فقد من���ح مجلس ادارة 
الن���ادي مدرب الفريق كافة الصالحي���ات في  هذا اخلصوص. أما 
جديد الفريق فهو التعاقد ملوس���م واحد قابل للتجديد مع حارس 
املرمى املخضرم عبدالرزاق البلوشي الذي سيعود حلراسة مرمى 
السماوي قادما من فريق الشباب، باملقابل فقد وافق مجلس اإلدارة 
على إعارة احلارس يوس���ف الفضلي الى فريق الفحيحيل ملوسم 
أيضا، وحاليا يعمل املدرب على جتميع  الالعبني الذين لم يكتمل 
نصابهم بسبب الظروف اخلاصة لبعضهم، فالبعض منهم يقضي 
إجازة الصيف خارج البالد والبعض اآلخر يعمل بنظام الورديات، 
وس���يكون هناك بع���د اكتمال انضمام الالعب���ني بعض املباريات 
التجريبية استعدادا للدورة التنشيطية التي ستنطلق في الثاني 

عشر من أكتوبر املقبل.

أبطال الكراتيه يعودون متوجين باللقب الخليجي للمرة الـ 12

عاد أول من امس املنتخب الوطني للكراتيه بعد 
تتويجه بلقب بطولة اخلليج لألش����بال والناشئني 
والشباب التي اختتمت أول من امس في قطر وهو اللقب 
ال� 12 على التوالي وذلك بعد إحرازه 13 ميدالية متنوعة 
منها 8 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات. وشهد حفل 
استقبال الوفد حضورا كبيرا من اجلماهير وأولياء 
األمور ووسائل اإلعالم. وكان في مقدمة املستقبلني 
رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة باإلنابة عصام 

جعفر وعدد من اعضاء احتاد الكراتيه.
من جانبه قال أمني س����ر احت����اد الكراتيه خلف 
السعيدي عقب وصول وفد املنتخب الوطني ان العبي 
املنتخ����ب كانوا على قدر الثق����ة امللقاة على عاتقهم 

واثبتوا تفوقهم وتربعه����م على عرش اللعبة على 
الصعيد اخلليج����ي. وأضاف ان هذا االجناز لم يأت 
من فراغ إمنا كان ثمرة اجلهود التي بذلها الالعبون 
خالل الفترة الس����ابقة وترجموها على أرض الواقع 
باعتالئهم منص����ات التتويج وحصدهم للعديد من 
امليداليات في مس����ابقتي البطولة )كومتيه وكاتا( 

التي شملت 13 وزنا.
وأشاد عضو االحتاد وإداري الوفد خالد العدواني 
بالعزمية واإلصرار التي ظهر بها العبوه وحرصهم 

على االستمرار في اكتساح األلقاب اخلليجية.
وناشد العدواني أعضاء اللجنة التنظيمية اخلليجية 
للعبة الكراتيه باتخاذ االجراءات املناسبة حيال هذا 

الوض����ع في البطوالت املقبل����ة باعتبار ان الالعبني 
املشاركني التزموا مبعسكرات تدريبية وتكبدوا عناء 
الس����فر بغية حتقيق االجنازات والتمثيل املشرف 
لبلدهم. كما متنى العدواني ان تناقش اللجنة اخلليجية 
مجددا نظ����ام الدوري الذي مت اس����تحداثه في هذه 
البطولة بعد ان كانت املسابقات تقام بنظام خروج 
املغلوب. ونوه »ببادرة بيت التمويل )بيتك( بتوزيع 
اجلوائز الفورية لالعبني واملدربني حلظة وصولهم 

الى قاعة التشريفات.
م����ن جانبه قال الالعب هادي العجمي ان فرحته 
مضاعفة بهذا اإلجناز كونه أحرز ميداليتني ذهبيتني 
في أول مش����اركة له عل����ى الصعيد اخلليجي حيث 

أحرز االولى في فردي )كومتيه( للشباب واألخرى 
مع الفرق.

من جهته، أشاد عضو مجلس إدارة االحتاد محمد 
العجمي مببادرة بيت التمويل الكويتي »بيتك« في 
تكرمي املنتخب، مشيرا الى ان هذه املبادرة جتسد الدور 
املطلوب من القطاع اخلاص في منظومته االجتماعية 
من خالل االهتمام مبختلف املجاالت الرياضية، »وهو 
ما وجدناه في »بيتك« خالل مس����يرته، حيث يولي 
رس����الته االجتماعية ممثلة باجلانب الرياضي كل 
االهتمام في س����بيل حتفيز أبناء الوطن إلى تقدمي 
إجنازات ترفع اسم الكويت عاليا في احملافل اإلقليمية 

والدولية«.

الزيدان افضل العب.
أدار املباريات احلكام عبدالعزيز 
أمان ومحمد فرحان العنزي ومحمود 

املتروك ومصعب املرشود.
وأشاد محمد خالد عضو جلنة 
التطوير بالدورة باملستوى الفني 
الذي شاهده في املباريات، مشيرا 
الى ان توقيت اقامة الدورة جاء في 
الوقت املناسب بعد انتهاء املوسم 

الرياضي لألندية وكأس العالم.

في مرمى العنزي.
وفي املباراة الثالثة خسر فريق 
السامبا امام املدلج ب� 6 أهداف مقابل 
3 ونال الالعب احمد عبداهلل من 
الفريق اخلاسر جائزة افضل العب. 
الرابعة متكن فريق  املباراة  وفي 
الزي����دان من إقص����اء فريق أوس 
البناي بالتغلب عليه ب� 7 أهداف 
مقابل 3 في مب����اراة قوية مليئة 
بالندية كان فيها ناصر املسند العب 

العب من الفريق اخلاسر.
وفي املباراة الثانية جنح فريق 
الشامسي في حتقيق فوز كاسح 
على فريق العنزي ب� 7 أهداف مقابل 
3 في لقاء قوي ومثير، واستطاع 
الشامسي حتقيق طموحهم بالتأهل 
الى دور 32 بع���د مجه�ود كبير 
من العبي���ه، وخصوص���ا عادل 
توفيق الذي تالعب بدف����اع فريق 
العنزي، وسجل أك����ثر من هدف 

تنطلق اليوم منافس����ات دور 
ال� 32 من دورة املرحوم احمد بن 
حسني الرومي اخلامسة لكرة القدم 
والتي تقام على صالة الشهيد فهد 
االحمد بالدعية بحضور حس����ني 
الروم����ي مختار منطق����ة الدعية، 
حيث تق����ام الليلة 4 لقاءات، تبدأ 
املباراة األولى بلقاء فريق شركة 
التسهيالت التجارية مع فريق خالد 
املسباح، واملباراة  الثانية يتقابل 
فيها فريق املرحوم راشد موسى 
الفهد مع نووي وفي املباراة الثالثة 
يواجه فريق املرحوم عبداهلل حسني 
منافسا قويا فريق املرحوم خالد 
الش����رقاوي، وفي املباراة الرابعة 
واألخيرة يلتق����ي فريق الوطنية 
م����ع الغدي����ر. وارتفع����ت وتيرة 
مباريات ال����دورة مع آخر لقاءات 
الدور التمهيدي الذي شهد قمة في 
اإلثارة والندية بني الفرق املتبارية، 
ففي املباراة االولى استطاع فريق 
إنهاء  املرحوم يوس����ف حس����ني 
مغامرة فريق البرتغال بالفوز عليه 
بخماسية من  األهداف مقابل 3 في 
مباراة قوية وحماسية من جانب 
فريق املرحوم يوسف حسني، الذي 
لم يجد العبوه أدنى صعوبة في 
حتقيق الفوز بفضل سرعة حتركات 

العبيه من الدفاع الى الهجوم.
ونال احمد عارف جائزة أفضل 

نجحوا في اعتالء منصات التتويج بمنافسات شملت 13 وزنًا

عصام جعفر وممثلو بيت التمويل »بيتك« في استقبال وفد الكراتيه بقاعة التشريفات

صقر فيروز

محاولة للتسجيل في املرمى

اإلسماعيلي فشل في فك »شيفرة« دفاعات شبيبة القبائل

انطالق الدور الـ 32 من دورة الرومي اليوم

»بيتك« يكّرم األبطال

الفيلكاوي األول في »شراع ماليزيا«
والكاياك ثالث بطولة بلغاريا

»يد السماوي« انطلقت

حسمت األندية السعودية تعاقداتها مع إطاراتها الفنية 
التي ستتولى اإلشراف عليها في النسخة اجلديدة من 
الدوري السعودي لكرة القدم الذي يشهد للمرة األولى 
منذ انطالقته مشاركة 14 فريقا، وذلك بحثا عن نتائج 

إيجابية ومستويات تتالءم مع طموحاتها.
اله���الل: احتفظ مبدربه البلجيكي إيريك غيريتس 
الذي جنح في قيادة الفريق الى الفوز بلقبي الدوري 
وكأس ول���ي العهد ووصيف بطل كأس النخبة وإرلى 

التأهل الى ربع نهائي دوري ابطال آسيا.
االحت���اد وصيف ال���دوري: جنح ف���ي التعاقد مع 
املدرب البرتغالي مانوي���ل جوزيه خلفا لالرجنتيني 

إنزو هيكتور.
النصر ثالث الدوري: تعاقد م���ع املدرب اإليطالي 

والتر زينغا خلفا لالوروغوياني دا سيلفا.
الشباب رابع الدوري: جنح في التعاقد مع املدرب 
األوروغوياني خورخي فوساتي الذي سبق له اإلشراف 
على منتخب بالده وفريق السد القطري قبل موسمني 

وحقق معه 4 القاب.
الوحدة خامس الدوري: تخلى عن مدربه البرتغالي اوريكو 
غوميز رغم املستويات اجليدة والنتائج اإليجابية التي حققها 

مع الفريق وتعاقد مع املدرب الفرنسي جون الجن.
األهلي س���ادس الدوري: بعد أن فس���خ تعاقده مع 
مدربه البرازيلي فارياس بناء على رغبة األخير الذي 
وق���ع مع الوصل اإلماراتي، تعاق���د مؤخرا مع املدرب 

النرويجي يوهان سوليد.
احلزم سابع الدوري: فشل في التوصل إلى اتفاق مع 

املدرب البرازيلي فييرا رغم توقيع العقد املبدئي.
الفت���ح الثامن: جدد عقد مدربه التونس���ي فتحي 
اجلب���ال بعد النتائج املميزة الت���ي حققها الفريق في 

املوسم املاضي.
االتفاق التاسع: قرر استمرار مدربه الروماني إيوان 
مارين بعد النقلة النوعية في مستوى ونتائج الفريق 

الذي كان مهددا بالهبوط.
القادسية العاشر: جدد عقد مدربه البلغاري دميتروف 
الذي ساهم بشكل كبير في إبقاء الفريق ضمن دوري 

الكبار.
الرائ���د: جنا من الهبوط للدرج���ة األولى بعد قرار 
زيادة أندية الدوري املمتاز تعاقد مع املدرب البرازيلي 

نيزو لوتشي.
جنران: كان الهابط األول قبل قرار زيادة عدد اندية 
الدوري املمتاز. حافظ على مدربه التونسي مراد العقبي 
الذي أشرف عليه في نهاية املوسم املاضي وحقق معه 

نتائج مميزة.
الفيصلي: بطل دوري الدرجة األولى، وقع اختياره 
على املدرب الكرواتي زالتكو خلفا للتونس���ي الهادي 

بن مختار.
 التعاون: الصاعد الثاني الى الدوري املمتاز. تعاقد 
مع املدرب الروماني جورجي مولتسكو خلفا ملواطنه 

غريغوري.

األندية السعودية تكمل
 التعاقدات مع مدربيها

 قطر تلتقي عمان 

سعدان باٍق

 االتحاد العراقي يعلق الدوري 

أعلن االحت���اد القطري لكرة 
القدم ان منتخبه األول سيلتقي 
وديا في الس���ابع من س���بتمبر 
املقبل مع نظي���ره العماني في 
إطار استعداداته لكأس اخلليج 
اليمن من  املقررة في  العشرين 
22 نوفمبر الى 4 ديسمبر املقبلني 
وكأس آسيا 2011. وكان من املقرر 
ان يلتقي املنتخب القطري نظيره 
االستوني لكن األخير اعتذر، وقد 
أعلن االحتاد القطري ايضا اتفاقه 
مع نظيره البوسني على تقدمي 
موعد املباراة الودية التي جتمع 
املنتخبني في سراييڤو لتقام في 

10 اغسطس عوضا عن 11 منه.

أعل����ن االحتاد اجلزائري لكرة 
القدم ان عقد مدرب املنتخب الوطني 
رابح سعدان مدد لعامني آخرين، أي 
حتى نهائيات كأس األمم األفريقية 
عام 2012. وكان عقد سعدان ينتهي 
في يوليو اجل����اري لكن االحتاد 
احمللي قرر مواصلة املشوار معه 

بحثا عن الثبات.

الهجومي، وكاد أن يسجل عندما 
سدد كرة قوية ارتطمت بركبة 
أحد املدافعني لكنها اصطدمت 
بالقائم وارتدت إلى يد احلارس. 
وواصل بركات محاوالته حتى 
متكن من احلصول على ضربة 
جزاء في الدقيقة 75 س���ددها 
أبوتريكة مح���رزا منها هدف 

التعادل لألهلي 1-1.

األهلي بهدف التقدم في الدقيقة 
49 وس���جله بيلو كوفار ماتا 
إثر عرضية رائعة من جوشوا 
أوباشي. ودفع حسام البدري 
املدي���ر الفن���ي لألهلي مبحمد 
بركات بدال من أحمد ش���كري 
وبعدها دفع بالالعب حس���ام 
غال���ي بدال من أحمد حس���ن. 
وأنع���ش ب���ركات أداء األهلي 

وجنح شريف إكرامي حارس 
مرمى األهلي في التصدي لعدد 
من الكرات العالية كما تصدى 
لكرة زاحفة خطيرة سددها إميكا 
نوانا، لينتهي الش���وط األول 
بالتعادل السلبي.وفي الشوط 
الثاني لم يتغير احلال كثيرا 
حيث واصل هارتالند ضغطه 
الهجومي ومتكن من هز شباك 

هارتالند طوال الشوط األول. 
وسدد محمد فضل العب األهلي 
كرة من داخ����ل منطقة اجلزاء 
الدقيقة 22 لكن أوجستني  في 
براون حارس مرمى هارتالند 
تصدى لها. وف����ي الدقيقة 27 
سدد جوليوس أوبيدو كرة من 
حدود منطقة اجلزاء لكنها مرت 

فوق العارضة.

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
سقط االسماعيلي على أرضه 
وب����ني جماهيره أمام ش����بيبة 
القبائل اجلزائري 0-1، بينما 
عاد األهلي من نيجيريا بنقطة 
التعادل من هارتالند 1-1. وهي 
نقطة ثمينة م����ن فريق كبير، 
الطريق لألهلي  كانت ستفتح 
ان يك����ون ف����ي املقدمة خالل 
اجلوالت املقبلة، ولكن خسارة 
الفريق  االس����ماعيلي وضعت 
اجلزائري في الصدارة املبكرة 
جدا، وقبل ان يلعب في ملعبه. 
وذلك في دور الثمانية لدوري 
ابطال افريقيا لكرة القدم حيث 
يلعب األهلي واالسماعيلي في 
املجموعة نفس����ها مع شبيبة 
القبائ����ل اجلزائري وهارتالند 
النيجيري. واذا كان اإلسماعيلي 
قد احرج األهلي، فإنه قد وضع 
نفسه في موقف ال يحسد عليه 

في البطولة األفريقية.
وفي نيجيريا قدم الفريقان 
عرضا متوسط املستوى على 
ملع����ب دان انيياما الذي عانى 
العبو األهلي من س����وء حالة 
أرضيته. وتقدم هارتالند بهدف 
في الدقيقة 49 سجله بيلو كوفار 
ماتا ث����م أدرك األهلي التعادل 
أبوتريكة  بهدف لنجمه محمد 
من ضربة جزاء في الدقيقة 75. 
وسيطر هارتالند على مجريات 
أكبر في بداية  اللعب بش����كل 
املباراة وشكل ضغطا هجوميا 
على األهلي الذي توخى احلذر 
الدفاعي. وجن����ح دفاع األهلي 
في تشتيت العديد من الكرات 
التي كادت أن تسفر عن فرص 
النيجيري.  خطيرة للفري����ق 
وانحصر أغلب اللعب في وسط 
ملعب األهلي الذي لم يش����كل 
خطورة حقيقي����ة على مرمى 

قرر االحتاد العراقي لكرة القدم 
تعليق الدور النهائي ملس���ابقة 
الدوري احمللي حتى اشعار آخر 
بسبب حادثة اقتحام مقره من قبل 
قوة عسكرية بهدف اعتقال رئيس 
االحتاد و3 من اعضائه. وجاء في 
بيان االحتاد »قرر االحتاد ايقاف 
الدور النهائي للمسابقة احمللية 
الى اش���عار آخر نظرا للتهجم 
الذي حصل على مقر  والتعدي 
االحت���اد واقتحامه من قبل قوة 

عسكرية مجهولة«.

اإلسماعيلي يسقط أمام »القبائل« واألهلي »يفلت« بتعادل مع هارتالند 

فهد املخيزمي


