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الرئيسة الفخرية لنادي املعاقني الشيخة شيخة العبداهلل تقلّد البطلة مها الشريعان امليدالية الذهبية

الكويت تتصدر اليوم األول لـ »قوى المعاقين«

الى ان التعاون املميز من جميع 
القائمني علـــى املنتخبات الـ 12 
املشاركة في البطولة أسهم بشكل 
كبير في جناح منافسات اليوم 

األول.

نيوزيلندا العام املقبل.
وأبدى ارتياحه لسير منافسات 
اليوم األول للبطولة، وذلك بفضل 
التنظيم اجليد للبطولة التي تقام 
على مضمار نادي كيفان، مشيرا 

واملكفوفون، مبينا ان األرقام 
التي حققها الالعبون والالعبات 
الى  البطولة  فـــي  الكويتيون 
اآلن كفيلة بتأهلهم الى بطولة 
العالم املقبلة املزمع إقامتها في 

وقال العجمي ان منافسات 
اليوم األول شهدت قوة وإثارة 
في معظم املسابقات في جميع 
الفئات املشـــاركة وهي الشلل 
احلركـــي والشـــلل الدماغـــي 

اليوم األول  تصدر منتخبنا 
لبطولة الكويت الدولية األولى 
أللعاب القوى للميدان للمعاقني 
التي افتتحت برعاية سمو الشيخ 
ناصـــر احملمد رئيـــس مجلس 

الوزراء.
ومتكن العبونا والعباتنا من 
إحراز 3 ذهبيات و5 فضيات و3 
الفريق  برونزيات فيما حقـــق 
العراقـــي ذهبيتـــني واإلماراتي 
ذهبية واحـــدة وأخرى فضية 
وحقق الفريق البحريني ذهبية 
واحدة ومثلهـــا برونزية بينما 
التونســـي  املنتخبـــان  حقـــق 
واألوزباكستاني ميدالية ذهبية 

لكل منهما.
ومتكنت الالعبة مها الشريعان 
من حتقيق املركز األول في مسابقة 
رمي الصوجلان فيما متكن عادل 
الشـــهري من إحراز ذهبية دفع 
اجللة وفاز الالعب جاسم الكندري 
باملركز األول في مســـابقة رمي 

الرمح.
وعبر مدير املنتخب محسن 
العجمي لـ »كونا« عن سعادته 
الغامرة بتحقيـــق هذا الكم من 
امليداليات في اليوم األول، مشددا 
على ان هـــذه البدايـــة املميزة 
للمنتخب جاءت بفضل العزمية 
الكبيرة لالعبي والعبات املنتخب 
الذين أصروا على حتقيق االجناز 

في هذه البطولة القوية.

العبة منتخبنا خلود املطيري في محاولة رمي الرمح

راوول وڤان در ڤارت
يوّدعان الموسم

القناعي والسيد إلى تركيا
لحضور مؤتمر  »الصحافة الرياضية«

خسارة »أزرق الصاالت«
أمام المحترفين

هامبورغ يقيل الباديا 

سورنسن قد يغيب عن كأس العالم

أكد ريال مدريد االسباني امس أن قائده ومهاجمه راوول 
غونزاليس والعب وســـطه الهولندي رافاييل ڤان در ڤارت 

سيغيبان عن الفريق حتى نهاية املوسم بداعي اإلصابة.
وخضع راوول لفحص طبي وأشعة رنني مغناطيسي على 
الكاحل األمين، حيث مت التأكد من إصابته بالتواء في الكاحل 
من الدرجة الثانية »ســـيحتاج إلى أربعة أسابيع على األقل 

من الراحة«، وفقا ملا أكده أطباء النادي امللكي.
من جانبه، يعاني ڤان در ڤارت من متزق في عضلة الفخذ 
اليسرى »ســـيحتاج معه إلى الراحة ملدة ثالثة أسابيع على 

األقل«، بحسب بيان أطباء النادي.

يغادر اليوم وفد الكويت املشارك في اجتماعات املؤمتر الـ 73 
لالحتاد الدولي للصحافة الرياضية الذي سيعقد في مدينة إنتاليا 

التركية خالل الفترة من 27 اجلاري وحتى 3 الشهر املقبل.
ويتكون وفد الكويت من نائب رئيس االحتاد الدولي للصحافة 
الرياضية فيصل القناعي وعضو اللجنة التنفيذية لالحتاد اآلسيوي 
للصحافة الرياضية عدنان الســـيد والرئيـــس الفخري لالحتاد 
اآلسيوي للصحافة الرياضية عبد احملسن احلسيني وعضو وفد 

الكويت في املؤمتر الزميل زيد السربل. 

خسر منتخبنا الوطني للصاالت أمام منتخب احملترفني 9-4 
في اللقـــاء الذي جمعهما على صالة نادي اليرموك في واحدة من 
املواجهات اجلماهيرية في اطار استعدادات األزرق لنهائيات كأس 

آسيا التي ستقام في طشقند يونيو املقبل.
وســـجل اهداف منتخب الصاالت عمر اجلاسر وحمد العثمان 
ومشـــاري النكاس وســـالم أمان، في حني أحراز اهداف احملترفني 
االيراني احمد بارياذر ولويس مارتني وموســـى دوش وكرمي بور 

)هدفان( وزهير كانياب )4 اهداف(.
وسيتواجه في الساعة الثامنة من مساء اليوم منتخبنا الوطني 
للصاالت مع الساملية في اطار املرحلة االعدادية التي تسبق املعسكر 
التدريبـــي للمنتخب في أوكرانيا قبيل التوجه الى أوزبكســـتان 
خلوض غمار بطولة آسيا، بعدما أوقعت القرعة االزرق في اقوى 
مجموعـــات البطولة التي ضمت حامل اللقـــب املنتخب االيراني 

واستراليا وكازاخستان.

اعلن نادي هامبورغ سابع الدوري األملاني انه أقال املدرب 
برونو الباديا من منصبه بعد اخلســـارة املذلة التي مني بها 
الفريق امام هوفنهامي 1-5 األحد في املرحلة الثانية والثالثني. 
وتأتي اقالة الباديا قبل 3 ايام فقط على املواجهة املرتقبة بني 
هامبورغ وفوالم االجنليزي في اياب الدور نصف النهائي من 

مسابقة يوروبا ليغ.
وكان الباديا )43 عاما( تسلم مهامه الصيف املاضي قادما 

من باير ليڤركوزن الذي أمضى معه موسما واحدا فقط.

 قد يغيب توماس سورنسن حارس مرمى منتخب الدمنارك 
عن نهائيات كأس العالم لكـــرة القدم بعد اصابته بخلع في 
املرفق اثناء اللقاء الذي خســـره فريقه ســـتوك سيتي أمام 
تشلسي 0-7 في الدوري االجنليزي املمتاز. وأصيب سورنسن 
بعد اصطدام مع ســـالومون كالو مهاجم تشلسي بينما كان 
العب منتخب ســـاحل العاج يسجل الهدف الثاني ونقل الى 
املستشفى. وقال توني بوليس مدرب ستوك للصحافيني »لقد 

أصيب بخلع في املرفق بال شك«.

سمبدوريا أبكى روما.. وإشبيلية »اختفى« أمام خيتافي

أوكســــير صاحب املركــــز الثاني 
فوزا كبيرا على مضيفه تولوز 3 
ـ 0 في املرحلة الـ 34 من الدوري 

الفرنسي.
وفــــي هولندا، أحــــرز اياكس 
أمستردام لقب بطل مسابقة كأس 
هولندا للمرة الـــــ 18 في تاريخه 
بفوزه على ضيفه فيينورد روتردام 
2ـ  0 في املباراة النهائية. وخطف 
اياكس الكأس في غضون دقيقتني 
في اقل من 10 دقائق على صافرة 
بداية املباراة وبفضل العب واحد 

هو سيم دي يونغ )6 و7(.

دائرة الصراع على املراكز االوروبية 
بعدما تغلب على مضيفه راسينغ 
سانتاندر 2ـ  1. وانعش بلد الوليد 
حظوظه بالبقاء في دوري االضواء 
بعد فوزه على مضيفه سبورتينغ 
خيخون 2ـ  1. وصعد بلد الوليد الى 
املركز الـ 18 على حساب تينيريفي 
اتلتيكو  امام مضيفه  الذي خسر 
مدريد 1ـ  3. وتغلب اسبانيول على 

ضيفه امليريا 1 ـ 0.
وفي فرنســــا، فاز مرســــيليا 
املتصدر ووصيف البطل بصعوبة 
على ضيفه سانت اتيان 1ـ  0، وحقق 

الساعي للحصول  تلقى روما 
على اللقب للمرة االولى منذ 2001 
ضربة قاســــية على يد جانباولو 
باتزيني الذي قاد سمبدوريا للفوز 
على فريق العاصمة 2ـ  1 في امللعب 
االوملبي للمــــرة االولى منذ 1996 
بتسجيله الهدفني في املرحلة الـ 35 
من الدوري االيطالي لكرة القدم. 
ووقف رصيده عند 71 نقطة مقابل 

73 النتر ميالن.
وقد تكون خسارة روما مفتاح 
فوز انتــــر ميالن باللقــــب للمرة 
اخلامسة الن مبارياته الـ 3 االخيرة 
سهلة نســــبيا ويبدأها األسبوع 
املقبل بزيــــارة ملعب »اوملبيكو« 
حيث يواجه التسيو الذي يصارع 
للبقاء في دوري األضواء، ثم يلتقي 
ضيفه كييڤو، قبل ان يختتم املوسم 
على ارض ســــيينا في مباراة قد 
تكون هامشية لالخير الن مسألة 
هبوطه قد تتحدد في املرحلة املقبلة 
النه يبتعد بفارق تسع نقاط حاليا 

عن منطقة األمان.
اما بالنسبة لروما الذي لم يخسر 
امام سمبدوريا في »اوملبيكو« منذ 
22 سبتمبر 1996 )1ـ  4(، فيتواجه 
في املراحل االخيرة مع بارما في 
»اينيو تاردينــــي« وكالياري في 
»اوملبيكــــو« وكييڤــــو في »مارك 

انطونيو بيتيغودي«.
وفي إسبانيا، فرط مايوركا في 
نقطتني ثمينتني في صراعه على 
املركز الرابع املؤهل الى مســــابقة 
دوري أبطال اوروبا املوسم املقبل 
بعد ان اكتفى بالتعادل مع ضيفه 
ملقة 1 ـ 1، إال ان منافسه اشبيلية 
لم يستفد من هذه النتيجة وسقط 
بدوره امــــام مضيفه خيتافي 3 ـ 
4 في املرحلــــة الـ 34 من الدوري 
االسباني. بدوره بقي ڤياريال في 

)أ.پ( مهاجم سمبدوريا  أنطونيو كاسانو  يواسي قائد روما فرانشيسكو توتي 

مفاوضات الزمالك مع غانم
تتأجل لوقت آخر

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أكد مدير الكرة بالنادي األهلي هادي خشـــبة 
أن ادارة النادي األحمر لم ترســـل دعوة رسمية 
للمدير الفني الســـابق للفريـــق مانويل جوزيه، 
حلضور مباراة املنصورة أو أي مباراة أخرى في 
الدوري، اال أن األهلي يرحب بتواجد املدير الفني 
ببيته القدمي في أي وقت، خاصة أنه حقق الكثير 
من البطوالت واألرقام القياسية مع النادي خالل 

فترة توليه قيادة الفريق.
من ناحية اخرى، استقر اجلهاز الفني للزمالك 
بقيادة حسام حسن على ان يكون معسكر إعداد 
الفريق للموسم اجلديد بأملانيا، وستكون مدته 12 
يوما وسينقسم املعسكر ما بني مدينتي ميونيخ 
التي ســـيقضي بها الفريق ســـتة أيام، ثم ينتقل 
املعسكر الى مدينة سانت بارك على احلدود األملانية 

ـ السويسرية.
وحتدد بشكل نهائي أن يبدأ املعسكر يوم 26 
يونيو املقبل، وقد قامت إدارة الزمالك بإبالغ الشركة 
الراعية بهذا املوعـــد بناء على رغبة املدير الفني 

للفريق.
من ناحية اخرى، لم تسفر مفاوضات مسؤولي 
الزمالك مع ظهير أمين الفريق أحمد غامن لتجديد 
تعاقده عن أي جديد ومت االتفاق بني الطرفني على 

مناقشة األمر مجددا في األيام املقبلة.
وكانت جلســـة مفاوضات قد متت بني الالعب 
وعضوي مجلس اإلدارة حازم إمام وعمرو اجلنايني، 
ومعهما إبراهيم حسن املنسق العام لفريق الكرة، 
لالتفاق على تفاصيل تعاقده اجلديد، وقدم الزمالك 
لالعب عرضا ماليا مناسبا، بينما طلب غامن مبلغا 
أكبر منه، واتفق الطرفان على عقد جلسة أخرى 

في األيام املقبلة.

بن راشد: لم نتقدم 
بطلب الستضافة 
أولمبياد 2020 

أعلن الشيخ محمد بن راشد 
نائب رئيس اإلمارات، حاكم دبي، 
أن إمارته »لم تتقدم حتى اآلن 
بطلب استضافة دورة األلعاب 

األوملبية لعام 2020«.
تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
للصحافيني »مــــا نقوم به اآلن 
هو تقييم جدوى تلك اخلطوة، من 
خالل دراسات متعمقة ومفصلة 
لتحديد مستوى التكلفة املادية 
ذات الصلة وكذلك حتديد مستوى 
العائدات املنتظرة من ورائها«.

وأضاف »نسعى للوقوف على 
مستوى قدرتنا على تلبية جميع 
املعايير املرتبطة باســــتضافة 
األلعاب األوملبية، وأود أن أؤكد أنه 
بغض النظر عن النتيجة والقرار 
الذي سنتوصل اليه بهذا الشأن، 
فإن عملية التقييم التي جترى 
حاليــــا تصب في مصلحة دبي، 
حيث إن هذا التقييم سيساعدنا 
علــــى الوقوف على نقاط القوة 
التي نتميز بها والتحديات التي 
ميكــــن أن تعترضنا في العديد 
من املجاالت مثل وسائل النقل، 
واملنشآت والتجهيزات السياحية، 
وكذلك املنشات الرياضية وغيرها 
من املكونات املرتبطة باستضافة 
مثــــل هــــذا احلــــدث الرياضي 

الضخم«.

البحري كرّم فريق البراعم

كّرم رئيس النادي البحري اللواء فهد الفهد فريق 
البراعم التابع ملدرســـة الســـباحة في النادي وذلك 
خالل جولة تفقدية ملجمع حوض الســـباحة األوملبي 
اجلديد رافقه فيها أمني الســـر العـــام خالد الفودري 
ومقرر اللجنة الثقافية واالجتماعية في النادي جاسم 
 الدريع وبحضور مشرف املجمع حسن الدريع واملدرب
املخضـــرم ســـيد جمعة واملـــدرب الوطنـــي فيصل 

الفيلكاوي.

وأشاد اللواء الفهد في كلمة وجهها للبراعم بحماسهم 
وانتظامهم في مواعيد التدريب، مشيرا الى أن النادي 
يبني عليهم آماال كبيرة في حتقيق اإلجنازات لصاحله 
ولصالح وطنهم الكويت، كما أشاد بدور وجهود املدرب 

جمعة الفيلكاوي.
من جانب آخر، تقيم اللجنة املائية في النادي يوم 
اخلميس املقبل البطولة التنشيطية للسباحة جلميع 

األعمار وذلك على املجمع االوملبي اجلديد.

ينظم بطولته التنشيطية للسباحة

اللواء فهد الفهد يتوسط الفودري والدريع وجمعة ومن خلفهم البراعم


