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مدرب املنتخب األوملبي الكرواتي دينكو جينتش بعد املؤمتر الصحافي أمس والذي أقيم في فندق راديسون بلو

عماد غازي

أك���د م���درب املنتخب األومل��ب��ي 
الكويتي، الكرواتي دينكو جينتش، 
أن مهمة فريقه في بلوغ نهائيات 
كأس آسيا بتايالند لن تكون سهلة، 
مشيرا إلى قوة املجموعة اخلامسة 
ال��ت��ي ي��ت��واج��د فيها األزرق إل��ى 
جانب منتخبات سوريا، واألردن، 

وقيرغيزستان.
ويلتقي األزرق م��ع األومل��ب��ي 
األردن��ي اليوم على إستاد جابر، 
عند ال��س��ادس��ة وال��ن��ص��ف مساء، 
ف��ي مستهل م��ش��وار امل��ن��اف��س��ات 

ل��ل��م��ج��م��وع��ة اخل���ام���س���ة ال��ت��ي 
تستضيفها الكويت.

وقال دينكو في املؤمتر الصحفي 
أمس إن االستعدادات كانت مميزة، 
م��ش��ي��دا ب��دع��م االحت����اد الكويتي 
للمنتخب ط��وال ف��ت��رات اإلع���داد. 
وأض��اف ان التأهل إلى النهائيات 
هو هدف منتخب الكويت، مشيرا 
إل��ى أن اس��ت��غ��الل عاملي األرض 
واجلمهور أم��ر ض���روري لزيادة 

حظوظ األزرق في التأهل.
م��ن جانبه ق��ال م��درب منتخب 
األردن أحمد عبد ال��ق��ادر إن لديه 

م��ع��ل��وم��ات ك��اف��ي��ة ع��ن منتخبي 
ال��ك��وي��ت وس���وري���ا، إال منتخب 
قيرغيزستان غامض بالنسبة له. 
واعترف مدرب األردن بأن طموح 
التأهل يراود فريقه، مشيرا إلى أن 
مواجهة صاحب األرض في بداية 
املشوار، ستحدد مالمح املنافسة 

في املجموعة اخلامسة.
وأب����دى ع��ب��د ال��ق��ادر سعادته 
بعودة الكرة الكويتية، في اشارة 
إلى رفع اإليقاف الذي استمر ملدة 
3 سنوات، وحرم منتخبات الكويت 

من املشاركة خارجيا.

أبطال أفريقيا: األهلي مع صن داونز.. والترجي يواجه شباب قسنطينة

alwasat.com.kw

مرمي ذياب: تنمية مواهب
ذوي اإلعاقة الذهنية

Friday 22th March 2019 - 12 th yearاجلمعة 15 من رجب 1440 ه�/ 22 مارس  2019 - السنة  الثانية عشرة

مرمي ذياب 

أك��دت املتحدثة الرسمية لألوملبياد اخل��اص الدولي القليم 
الشرق األوسط الكويتية مرمي ذياب أمس اخلميس اهمية دعم 
هوايات ذوي االعاقة الذهنية وتنمية مواهبهم من اجل دمجهم 

في املجتمع.
وش��ددت ذي��اب في تصريح ل� “كونا” على هامش اختتام 
دورة االلعاب العاملية ال�15 لألوملبياد اخلاص )ابوظبي 2019( 
على ضرورة دمج ذوي االعاقة الذهنية في املجاالت كافة سواء 
الرياضية او التعليمية او الوظيفية لتفعيل دورهم في املجتمع 

بشكل انسيابي وطبيعي وتطوير قدراتهم العقلية والنفسية.
ودعت اولياء امور ذوي االعاقة الذهنية الى االهتمام بصحة 
ابنائهم من خالل الفحوصات الطبية املستمرة والتحاليل الدورية 
وتوفير الغذاء السليم لهم لتحفيزهم على ممارسة الرياضة 

وحمايتهم من السمنة املفرطة التي غالبا ما تعانيها هذه الفئة.
واش��ارت الى انها قامت خالل وجودها في ال��دورة احلالية 
لألوملبياد اخلاص بزيارة ملقار الوفود املشاركة في الدورة ودعت 
الالعبني والالعبات الى التحلي بالروح الرياضية والثقة بالنفس 

ليؤكدوا ان “االعاقة ال متنعهم من التميز واالبداع”.
وكانت ذي��اب التي خولها االوملبياد اخل��اص ال��دول��ي نشر 
رسالته االنسانية وهي )دمج الرياضات املوحدة( شاركت في 
املؤمترات الصحفية الرسمية لهذه الدورة وقامت بالتحدث عن 

قضايا ومطالب ذوي االعاقة جلميع وسائل االعالم املتنوعة.
ومن املقرر ان تختتم اليوم فعاليات الدورة احلالية التي شارك 
فيها 7500 العب والعبة ميثلون اكثر من 90 دولة واشتملت على 
24 لعبة اقيمت منافساتها في تسعة مواقع متنوعة في اماراتي 

ابوظبي ودبي.
ويعد االوملبياد اخلاص حركة رياضية عاملية تهدف الى خلق 
عالم جديد من االندماج لالشخاص ذوي االعاقة الذهنية مع 

املجتمع بغض النظر عن القدرة او العجز.

انتصار قاتل ليد الكويت.. والدحيل يسحق كاظمة
استهل فريق الكويت لكرة اليد، صاحب 
األرض، م��ش��واره ف��ي البطولة اآلسيوية، 
بفوز صعب وقاتل على ب��ارب��ار البحريني 
)26/27(، ضمن منافسات املجموعة الثانية.

ومت��ك��ن م��ه��اج��م ال��ك��وي��ت، ع��ب��د العزيز 
الشكري، من تسجيل هدف الفوز، في الثواني 
األخيرة من املباراة، وسط حماس كبير في 

املدرجات. 
وكانت األفضلية في بداية املباراة لباربار، 
لكن الكويت حسم الشوط األول لصاحله 

.)13/14(
وخ���الل ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، ف��رض الكويت 

أفضليته، حيث أوصل الفارق إلى 5 أهداف.
لكن باربار جنح في معادلة النتيجة )26-
26(، وكانت لديه أفضلية الكرة األخيرة، 
قبل ان تتحول إلى هجمة عكسية، جنح عبد 
العزيز الشمري في حتويلها لهدف قاتل، 

لصالح أصحاب األرض.
وف���ي م���ب���اراة أخ����رى ض��م��ن منافسات 
املجموعة الرابعة، متكن الدحيل القطري من 

سحق كاظمة الكويتي )13/ 37(.

جينتش: مهمة »األزرق« ليست 
سهلة ونتسلح باألرض واجلمهور

لقطة من املباراة

أس��ف��رت قرعة دور رب��ع النهائي لبطولة 
دوري أبطال أفريقيا، التي جرت في العاصمة 
املصرية القاهرة عن مجموعة من املواجهات 

املتوازنة.
وضعت القرعة التي قام بسحبها النجمان 

الكاميروني باتريك مبوما، واملصري عماد 
متعب، فريق شباب قسنطينة اجلزائري في 
مواجهة الترجي التونسي ف��ي لقاء عربي 
خ��ال��ص، فيما يلتقي ماميلودي ص��ن داون��ز 
اجلنوب أفريقي مع األهلي املصري في تكرار 

للقائهما بنهائي نسخة املسابقة 2001.
وأوق��ع��ت القرعة فريق حوريا كوناكري 
الغيني مع ال���وداد البيضاوي املغربي، في 
حني يواجه مازميبي الكونغولي فريق سيمبا 

التنزاني.

رئيس الزمالك يطالب بحكام 
أجانب حتى نهاية املوسم

   
طالب رئيس الزمالك متصدر الدوري املصري املمتاز لكرة القدم، 
مرتضى منصور، ب��إدارة حكام أجانب لكافة مباريات فريقه حتى 
نهاية املوسم، بعد التعادل 2-2 مع املقاولون العرب في مباراة 

مؤجلة.
وأه��در الزمالك تقدمه مرتني خ��الل تعادله 2-2 مع املقاولون 
العرب، ليصبح الفارق نقطتني فقط مع غرميه األهلي، حامل اللقب، 

قبل مواجهتهما في قمة املسابقة في وقت الحق من الشهر احلالي.
ورف��ع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة مقابل 51 لألهلي، بعد 22 
مباراة، وسيلتقي الغرميان في املباراة املقبلة في 30 مارس اجلاري 

في قمة قد تؤثر نتيجتها في حسم اللقب.
ونقل موقع الزمالك اإللكتروني عن منصور قوله أمس اخلميس: 
“مباريات الفريق املقبلة في ال��دوري حتى نهاية املوسم ب��إدارة 
حتكيمية أجنبية.. لن يدير حكم مصري أي لقاء للزمالك حتى نهاية 

املوسم.. سنجلب حكاماً أجانب في املباريات املقبلة”.
وزع��م رئيس الزمالك أن احلكم احتسب ركلة ج��زاء للمقاولون 

العرب ليس لها أساس من الصحة منحته التعادل.
وأض��اف مرتضى منصور: “الزمالك له ركلة جزاء واضحة بعد 

تسديدة حازم إمام، التي اصطدمت بيد العب املقاولون”.
وحصل املقاولون العرب على ركلة جزاء سجل منها أحمد علي 

هدف التعادل 2-2 قبل عشر دقائق على النهاية.


