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ناصر صباح األحمد يشيد 
بنتائج الكويت في كأس 

العالم جلمال اخليل
التقى وزير شــؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصـــــر صباح األحـــــمد مدير إدارة مكتـــــبه 
الشــيخ حمد اخلالد املالك، حيث قدم له كؤوسا 
ومــيداليات مت حصدها مؤخرا في بطولة كأس 
العالم جلمال اخليل العربي في باريس وشارك فيها 
نخبة من مالك اخليول العربية بكل املستويات 
العمرية. وحصل الفحل ال في ماكسيموس على 
املركز الثانــي في فــئة األفــحل، وفي التصفيات 
النهائيــة حصل على املركــز الرابع على العالم. 
وأشاد بهذه النتائج على املستوى العاملي ورفع 
علم الكويت عاليا مبحافل تلك البطوالت والنجاح 

الذي واكبها من نخبة املرابط الكويتية.

اجلابر يستقبل أبطال التنس

املنصور يستقبل »مؤقتة الصيد«

عاد وفد منتخب التنس بعد إجنازه الرائع 
وحتقيق امليدالية الذهبية في منافسات الزوجي 
وحفاظه على التصنيف االول عربيا في الزوجي 
الذي حتقق في دورة االلعاب العربية في قطر 

.20١2
وكان في استقبال الوفد في صالة التشريفات 
مبطار الكويت الدولي الشيخ احمد اجلابر رئيس 
االحتادين الكويتي والعربي للتنس وعبدالصمد 
العريان نائب رئيس االحتاد وعلي الديحاني 

عضو مجلــس ادارة االحتــاد وممثلي الهيئة 
العامة للرياضة بشار الكندري املراقب بقطاع 
الرياضة ومحمد املطيري من العالقات العامة.
وكان جنما التنس عبداهلل مقدس ومحمد 
الغريب قد متكنا من احراز لقب البطولة العربية 
باملغرب في منافسات الزوجي وامليدالية الذهبية 
على حســاب الثنائي املغربــي املصنف االول 
والثاني بالبطولة خالد علوش ومهدي جدي 

والفوز عليهم بنتيجة 2-0 )6-3 و3-6(.

استقبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة 
الشيخ أحمد املنصور نائب رئيس وأعضاء 
اللجنة املؤقتة املكلفة بإدارة شــؤون نادي 
الصيد والفروسية بحضور نائب املدير العام 
لقطاع الرياضة د.حمود فليطح ومدير إدارة 

الرياضة للجميع سعاد حاكم.
وتناول اللقاء سبل النهوض باألنشطة التي 
يقدمها النادي خالل املرحلة املقبلة والعمل 
على إيجاد آلية جديدة تســهم بشــكل فعال 
في توسيع قاعدة املشاركني مما سيكون له 
بالغ األثر في النهوض بالنادي واالرتقاء به.

ووجــه املدير العام بضرورة التنســيق 
مع جميــع أندية الفروســية في احملافظات 
من أجــل توحيد املفاهيم والــرؤى ووضع 
اخلطط الكفيلة بلّم الشمل واالنطالق نحو 
تقدمي خدمات أفضل حملبي وممارسي رياضة 

الفروسية.
من جهتهم، تقدم أعضاء اللجنة بالشكر 
والتقديــر إلى الهيئــة العامة للرياضة على 
دعمها املتواصل للنادي وحرصها على تذليل 
كل العقبــات التي تواجــه اللجنة، مؤكدين 

العمل بجد واجتهاد لتطوير النادي.

الشيخ أحمد اجلابر في استقبال األبطال في قاعة التشريفات

املنصور وفليطح مع اللجنة املؤقتة لنادي الصيد والفروسية 

مهرجان  اليوم العاملي
لـ »املعاقني« السبت املقبل

أعلــن النــادي الرياضي 
للمعاقني انه سينظم السبت 
املقبل مهرجان اليوم العاملي 
لـــ »املعاقــني«،  الســنوي 
متضمنا بطولة رياضية في 
ألعاب خاصة بذوي اإلعاقة.
وقــال رئيــس مجلــس 
إدارة النادي شافي الهاجري 
لـ»كونــا« إن املهرجان الذي 
يرعاه وزير اإلعالم ووزير 
الدولــة لشــؤون الشــباب 
الشــيخ ســلمان احلمــود 
ويستمر اربعة ايام سيدشن 
باقامة ابرويت وطني بعنوان 
»انتم فخرنا«، تقديرا لدور 
الرياضيني الكويتيني الذين 
رفعوا اسم الكويت عاليا في 
احملافل الرياضية من ذوي 

اإلعاقة او األصحاء.
وأضــاف الهاجري الذي 
املنظمــة  اللجنــة  يــرأس 
للمهرجــان ان هــذا العمــل 
الفني يأتــي تكرميا لالعب 
منتخــب الكويــت أللعــاب 
القــوى للمعاقــني احمد نقا 
املطيري مبناسبة حصوله 
علــى ميداليــة ذهبيــة في 
منافســات دورة األلعــاب 
الباراملبيــة التي اقيمت في 
مدينــة ريــو دي جانيــرو 

البرازيلية فــي اجناز الفت 
لرياضة املعاقني الكويتية.

وذكر ان التكرمي سيشمل 
ايضــا بطــل الرمايــة فهيد 
الديحانــي صاحب امليدالية 
الذهبية فــي دورة األلعاب 
األوملبيــة التــي اقيمت في 
البرازيــل أيضا أغســطس 
املاضــي والرامــي عبداهلل 
الــذي  الرشــيدي  الطرقــي 
حقق امليدالية البرونزية في 
نفس الدورة، مبينا ان هؤالء 
التكرمي  االبطال يستحقون 

نظير اجنازاتهم.
البطولــة  ان  واوضــح 
التــي  الرياضيــة احملليــة 
ســتقام خــالل املهرجــان 
ســتتضمن مســابقات فــي 
ألعاب كرة الطاولة وألعاب 
القوى والسباحة والبوشيا 
الــى  اضافــة  للمكفوفــني 
ألعاب اخــرى، مضيفا انها 
الكثيــر مــن  ستســتقطب 
الالعبني املسجلني في النادي 
او من غيرهم والســيما من 
صغار السن الكتشاف مواهب 

واعدة في هذه األلعاب.
وثمــن رعايــة احلمــود 
التي جتســدت  للمهرجــان 
بدعم أنشــطته كاملــة »ما 

يؤكــد االهتــــمام احلكومي 
الــذي يحـــظى به أبـــــناء 
الكــــويـــــت مــــــن ذوي 
االحتياجات اخلاصة«، معربا 
عن امله ان يحقق املهرجان 
أهدافــه املتمثلــة فــي دعم 
الرياضي من ذوي  الشباب 
اإلعاقة لتحقيــق املزيد من 
االنتصارات لرياضة املعاقني 

الكويتية.

شافي الهاجري

إيقاف »ميدو« 4 مباريات وتغريمه مالياً

الزمالك يعيد تعيني حلمي مديراً فنياً 
القاهرة - سامي عبدالفتاح

واصل مرتضى منصور 
الزمالــك  رئيــس نــادي 
انقالباته على مدربي الفريق 
األول لكــرة القــدم، وقرر 
تعيني محمد حلمي مديرا 
فنيا للفريــق خلفا حملمد 
صالح املدير الفني السابق، 
الذي لم يبق في موقعه أكثر 
مــن ثالث مباريــات وبعد 
اإلطاحة باملدرب الســابق 
مؤمن سليمان، وذلك بعد 
ان ســقط الفريــق في فخ 
التعــادل مــع وادي دجلة 
ضمن اجلولة الثانية عشرة 

ملسابقة الدوري.
وشهدت انطالقة اجلولة 
الثانيــة عشــرة تعادالت 
باجلملــة بني الكبــار، فقد 
تعادل الزمالــك مع دجلة 
١-١، وبنفس النتيجة تعادل 
االحتــاد الســكندري مــع 
مصر املقاصة، فيما تعادل 
بتروجيــت مع ســموحة، 
النتائج  وتصب كل هــذه 

في صالح األهلي.
وحول التغيير اجلديد 
في جهاز الزمالك سيتواجد 
محمد صــالح في منصب 
املدرب العام مع اإلبقاء على 
باقي أعضاء اجلهاز الفني 

واإلداري والطبي.
من جانبه، أعرب محمد 
حلمي املدير الفني اجلديد 
عــن ســعادته بعــد تولي 
الفنيــة للفريق،  القيــادة 
وأنه مستعد دائما خلدمة 
الزمالك فــي أي وقت ألنه 

من أبناء النادي.
املــدرب: »ال  وأضــاف 
اســتطيع أن أرفض طلب 
الزمالك وقبلت املهمة فور 
إبالغــي والفتــرة القادمة 
صعبــة ولكننــي ســأبذل 
أقصــى مــا لدي إلســعاد 
وانتظــر  اجلماهيــر، 

املساندة«.

الهروب من الهزيمة
وسقط فريق الزمالك في 
فخ التعــادل أمام مضيفه 
وادي دجلــة بهــدف لــكل 
منهما على ملعب السالم، 
وألغى حكــم املباراة هدفا 
صحيحا لدجلة، كما طرد 
ميدو خــارج امللعب، فيما 

تعادل الزمالك في الدقيقة 
األخيرة من اللقاء.

تقدم وادي دجلة بهدف 
محمود عالء في الدقيقة 84، 
وتعادل علي جبر للزمالك 

في الدقيقة 90.
ورفــع الزمالك رصيده 
إلــى ١8 نقطــة فــي املركز 
الســادس متقدمــا بفارق 
نقطتني عن دجلة صاحب 

املركز الثامن.
مــرت الدقائق العشــر 
األولــى من املبــاراة بحذر 
دفاعي من دجلة ومحاوالت 
مبكرة مــن العبي الزمالك 
لهز الشباك بهدف مبكر، مع 

تسديدة علت العارضة من 
معروف يوسف في الدقيقة 

العاشرة.
وألغــى احلكــم هدفــا 
لوادي دجلة ســجله هالل 
بداعي التسلل في الدقيقة 
١8، واتســم أداء الزمالــك 
الهجومي بالبطء الشــديد 
وقلــة  التناغــم،  وعــدم 
الفاعلية، كما اشرك محمد 
صالح صانع االلعاب امين 
حفني في وقت متأخر من 

املباراة.
املبــاراة قــال  وعقــب 
ميدو:»التحكيم ظلم وادي 
املبــاراة،  دجلــة خــــالل 
وتوجــد مجامالت لألهلي 
والزمالــك فــي مباريــات 
الــدوري، والكرة املصرية 
لن تتقدم طاملا توجد هذه 

املجامالت«.
وتابــع »أنــا زملكاوي 
ولكــن وادي دجلــة قــدم 
مبــاراة جيــدة والنتيجة 
العادلة فوز دجلة بأربعة 

أهداف مقابل هدف«.
الى ذلك، قــررت جلنة 
املســابقات فــي االحتــاد 
املصري لكرة القدم برئاسة 
عامر حســني إيقاف املدير 
الفني لــوادي دجلة أحمد 
حسام »ميدو« 4 مباريات 
بسبب سلوكه غير الرياضي 
خالل املبــاراة التي تعادل 

فيها فريقه مع الزمالك.
وغرم االحتاد ميدو ايضا 

مببلغ ١0 آالف جنيه )اقل 
من ١000 دوالر( ملا بدر منه 
جتاه طاقم حــكام املباراة 
بني الشوطني والتصريحات 
»املعادية« للحكام بشــكل 

عام عقب املباراة.

المقاصة وسموحة يتعثران
أوقــف فريــق االحتاد 
مسلســل  الســكندري 
انتصــارات ضيفــه مصر 
املقاصة وتعادل معه بهدف 

لكل منهما.
املقاصــة بهدف  تقــدم 
الغاني نانا بوكو في الدقيقة 
2، ثم تعــادل الكونغولي 
كابوجنو كاسوجنو لالحتاد 
فــي الدقيقــة 29 من عمر 

املباراة.
وشــهدت املبــاراة العديد 
من الفــرص الـضائعة من 
جانب الفريقني خاصة في 
الشــوط الثانــي قبــل أن 

ينتهي اللقاء بالتعادل.
وحقـــــق املقــــاصة 8 
انتصــارات متتاليــة فــي 
الــدوري علــى  مســابقة 
واملصــري  إنبــي  فــرق 
واإلســماعيلي واملقاولون 
ووادي دجلــة والداخلية 

وأسوان وبتروجيت.
املقاصة رصيده  ورفع 
إلى 28 نقطة ليحتل املركز 
الثاني خلف األهلي صاحب 
الصدارة بفارق نقطة واحدة 
وارتفــع رصيــد االحتــاد 
الســكندري إلــى ١7 نقطة 

في املركز السابع.
فريــق  تعــادل  فيمــا 
بتروجيــت مــع ضيفــه 
سموحة السكندري بهدفني 
لكل منهما في اللقاء الذي 
ملعــب  علــى  جمعهمــا 

السويس.
بالندية  اللقاء  واتســم 
بــني الفريقني وخاصة في 
الشوط األول ورفع سموحة 
رصيده إلــى 25 نقطة في 
املركز الثالث بفارق نقطتني 

عن بتروجيت الرابع.
اليوم اجلولة  وتختتم 
الثانيــة عشــرة، بثالثــة 
لقــاءات، فيلعب طنطا مع 
طالئــع اجليــش، االنتاج 
احلربي مع النصر للتعدين، 
العــرب مــع  واملقاولــون 

االسماعيلي.

 »ميدو«: التحكيم ظلم وادي دجلة خالل املباراة 

الزمالك كاد يخسر لوال قرار التحكيم الظالم ضد وادي دجلة 

يوم تعادالت 
الكبار في الدوري 

املصري

تعثر املقاصة 
وسموحة أمام 

االحتاد وبتروجيت 
لصالح األهلي

 AMG- من مرسيدس GTR بحضور هاميلتون.. سيارة
تشعل األجواء في حلبة مرسى ياس في أبوظبي

أمنيــات  مــن  الهوائيــة 
املصممني واقعا ملموسا.

ويتـــواجـــــد لــــويس 
هاميلتــون اآلن في عاصمة 
العربيــة  دولــة اإلمــارات 
املتحدة للدفاع عن لقبه الذي 
أحرزه فــي بطولة اجلائزة 
الرابعــة.  الكبــرى للمــرة 
أبوظبــي  وتشــهد جائــزة 
الكبرى مشاركة ١3 فريقا و22 
سائقا يتنافسون في اجلولة 
النهائية من سباقات اجلائزة 
الكبرى الـ 2١ لكل من بطولتي 
العالم للسائقني واملصنعني. 
 AMG-وتهيمن مرســيدس
حاليا علــى البطولة، حيث 
يعتلي نيكو روزبرغ صدارة 
لويــس  يليــه  الترتيــب، 

هاميلتون.
ويضيف مولر-تويت: 
»نتمنــى التوفيق لكل من 
لويــس ونيكــو فــي هذه 
اجلولة النهائية من السباق. 
لقد كان موسما مثيرا آخرا 
للفورموال ١، وذلك بفضل 
القــوة واملهارة والشــغف 
الــذي يتســم بــه فريــق 
مرسيدس-AMG بأكمله«.

ويشارك فريق مرسيدس 
AMG بتروناس للفورموال 
١ في سباق جائزة أبوظبي 
الكبــرى مــن 25 إلــى 27 
نوفمبــر 20١6، على حلبة 

مرسى ياس، بأبوظبي.

كيلــووات/ 585 حصانــا، 
ونظام التعليق املعدل على 
نطاق واسع، والديناميكيات 
الهوائية اجلديدة والبنية 
الهيكليــة الذكية وخفيفة 
الــوزن، لترســي جميعها 
أساسا متينا لتجربة قيادة 
ديناميكية غير مســبوقة. 
وحتى من بعيد، فإن الطالء 
اخلاص واحلصري باللون 
األخضر »AMG جرين هيل 
ماغنو« يعبر دون أدنى شك 
عــن أصول هذه الســيارة 
الرياضيــة، حيــث قضت 
معظم مراحل تطويرها في 
مسارات »اجلحيم األخضر« 
نوربورغرينــغ  حللبــة 

للسباقات.
وبــــــادر مهــندســـــو 
الهوائيــة  الديناميكيــات 
التصميم بالعمل  وخبراء 
بشــكل مكثــف إلحــداث 
توازن ســلس بــني النقاء 
الهادئ والرصني ملرسيدس، 
احليويــة  واجلينــات 
 .AMG والنابضــة لعالمــة
الوظائف،  فالشــكل يتبع 
الشــكل:  والوظائف تدعم 
وبهذا، تتسم جميع عناصر 
GTR بفائــدة تكنولوجية 
متأصلــة، وتســاهم فــي 
القيادة  بلوغ ديناميكيات 
احملســنة، في حــني جعل 
الديناميكيــات  خبــراء 

الســنة، وفي املكان نفسه 
متاما الذي أطلقنا فيه إصدار 
األبطال 4MATIC 45 A العام 
املاضي. جنتمع هنا اليوم 
هذه املــرة مع قوة جبارة، 
وحــش قــوي مت ابتــكاره 
لالنطــالق علــى حلبــات 
السباقات األشد حتديا حول 
العالم. إن سيارة GTR جتمع 
بــني ديناميكيــات القيادة 
 AMG لســيارتنا للســباق
GT3، مع الوظائف العملية 
 .AMG GT اليومية لسيارة
إنها أعجوبة تقنية حقيقية 
تستحق وصفها بـ »وحش 
حلبة اجلحيــم األخضر«، 
وليس هناك شخص أفضل 

من لويس لتحريرها«.
ومن على حلبات السباق 
األكثــر تطلبــا فــي العالم 
ومباشرة إلى الطريق، لم 
 AMG-حتشد مرســيدس
من قبــل هذا الكــم الهائل 
مــن تكنولوجيــا رياضة 
الســيارات وتضعهــا فــي 
مركبة ضمن سلسلة اإلنتاج 
مثلمــا فعلــت مع ســيارة 
AMG GT R، فهنــا تتناغم 
مجموعــة مــن العناصــر 
مثل مفهوم احملرك املثبت 
في املنتصف خلف احملور 
األمامــي مع محــور ناقل، 
ومحــرك التوربو املزدوج 
V-8 بقــوة قدرهــا 430 

شهد احلدث 
إطالق العنان 

ألقوى طرز 
 :AMG-مرسيدس
سيارة GTR من 
 AMG-مرسيدس

اجلديدة كليًا 
وكونها تشتهر 

أيضًا باسم 
»وحش حلبة 

اجلحيم
األخضر«

مــن  نقتــرب  بينمــا 
إسدال الستار على موسم 
الفورموال ١ مع آخر سباقاته 
لهــذه الســنة علــى حلبة 
مرســى ياس في أبوظبي، 
استضــافــــت سيــــارات 
الشــرق  مرســيدس-بنز 
األوسط حدثا حصريا مع 
حامل اللقــب وبطل فريق 
مرسيدس AMG بتروناس 
١، لويـــس  للفــورمــــوال 

هاميلتون. 
وشــهد احلــدث إطالق 
طــرز  ألقــوى  العنــان 
مرســيدس-AMG: سيارة 
 AMG-من مرسيدس GTR
اجلديــدة كليــا. وكونهــا 
تشتهر أيضا باسم »وحش 
حلبة اجلحيــم األخضر«، 
الفائقــة  الســيارة  ظلــت 
واجلبــارة مأســورة فــي 
قفص خشبي على جزيرة 
»زايا نوراي« بأبوظبي، إلى 
أن حررها بطل الســباقات 
احلقيقي لويس هاميلتون، 
الضيــوف  جتمــع  مــع 

ووصولهم للحفل. 
ويقول لينارت مولر-
قســم  رئيــس  تويــت، 
واالتصــال،  التســويق 
سيارات مرســيدس-بنز 
الشرق األوســط: »يسرنا 
أن نرحــب بعــودة لويس 
هاميلتــون إلى هنــا هذه 

الشيخ ناصر صباح األحمد


