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العربي والقادسية افتتحا حملة تطوير المالعب

مبارك الخالدي
تخطى التنافس بني قطبي الكرة الكويتية 
العربي والقادس����ية حدود املستطيل األخضر 
الى التسابق بينهما على االستحواذ على أفضل 
تصميم لشكل الس����تاديني اجلديدين لهما في 
حملة الهيئة العامة للشباب والرياضة الرامية 
الى تطوير مالعبنا الرياضية كخطوة ضرورية 
لع����ودة الرياضة الكويتية الى س����ابق عهدها 

الزاخر باالنتصارات.
وليس غريبا ان يتنافس الغرميان على الشكل 
املطلوب للستاد لكل منهما إلدراك إدارتي الناديني 
ان القادسية والعربي يش����كالن تاريخ الكرة 

الكويتية بكل ما حتمل الكلمة من معنى.
فطاملا شغلت املنافس����ة التقليدية بينهما 
اجلماهير الرياضية في املنتديات والدواوين قبل 
كل قمة جتمعهما عبر مسيرتهما الطويلة في كل 
األلعاب وليس في كرة القدم فقط، حتى أضحى 

لقاء القمة هدفا لالعبي الفريقني املعتزلني.
فالتنافس بني اإلدارتني طال كل شيء وكل 
منهما يقول: الزود عندي، رغبة منهما في إرضاء 

جماهيرهما.
والناظر الى تصميم س����تاديهما اجلديدين 
الشك انه سيلحظ ذلك فكل منهما أراد االنفراد 
بتصمي����م مييزه عن اآلخر، لكنهما يدركان ان 
الكويت هي املس����تفيدة األولى، فمتى ما كانت 
املنش����أة ذات صفة جمالية، فال ش����ك ان ذلك 
ينعكس بش����كل إيجابي على الدعوات الرامية 
جلعل الكويت حتفة فنية في مبانيها املستوحاة 
من تراثها اجلمي����ل املمزوج بالتطور احلديث 

السائد في عاملنا اليوم.
الهيئة قريبا باس����تكمال االعمال  وستبدأ 
اخلاصة بوضع تصميمي الستادين حيز التنفيذ، 
إذ من املتوقع ان يرى الس����تادان النور خالل 
العام����ني املقبلني، متى ما س����ارت األمور وفق 

املخطط لهما دون عوائق.

ستاد محمد الحمد

يتكون مشروع ستاد محمد احلمد، في نادي 
القادسية في حولي، من سرداب ودور أرضي 
ودور أول ودور ثان، ويتسع امللعب ل� 30 ألف 
متفرج خصص لكبار الزوار منها 200 مقعد، 
وللدرجة االول����ى 750 مقعدا، واملقصورة 214 

مقعدا، والعائالت 700 مقعد.
السرداب مواقف للسيارات، وعدد  ويضم 
4 صاالت أللعاب كرة اليد والس����لة والطائرة 
والقدم، كما يضم غرف اإلداريني، وسكن العمال 
وخزان����ات املياه واملخ����ازن، وغرف محوالت 

الكهرباء ومساحات للتوسع املستقبلي.
ويش����مل الدور األرضي مداخل للجماهير 
واإلعالميني وكبار الزوار ومدخل الفندق ومنطقة 
لكبار الزوار، وتتكون من صالة استقبال وديوانية 

وخدمات ومركز إعالمي متخصص يضم ديوانية 
وغرفا للصحافة والترجمة ومؤمترات صحافية. 
كما يشمل أيضا صالة للطعام وغرفا لإلداريني 

وغرف اجتماعات ومصلى.
ويضم أيضا جزءا مخصص����ا لأللعاب إذ 
يحتوي على صالة للمبارزة والكراتيه واجلودو 
وكرة الطاولة والتايكوندو واجلمباز، وغرف 

للفريقني واحلكام واملدربني واإلسعاف.
ويش����مل الدور األول صالة لرفع األثقال، 
وأخ����رى للترفيه ومطعم����ا وديوانيه وغرفا 
لإلداريني ونادا صحي����ا وصالة عالج طبيعي 

وخدمات.
ولم يغفل التصميم اقامة فندق بسعة 20 
غرفة بكل غرفة حمام خاص، ويحتوى الفندق 
أيضا على صالة ألعاب ومطعم خاص ومطبخ 
وغرفة محاضرات وديواني����ة وصالة للياقة 

البدنية والسونا واجلاكوزي.

اما الدور الثالث فيضم 4 استديوهات حتليلية 
للنقل التلفزيوني، و4 ص����االت انتظار، و26 
كابينة خاصة لكبار الزوار، و14 كابينة خاصة 

لإلعالميني.

ستاد صباح السالم

أما س����تاد صباح السالم، فيقع في منطقة 
املنصورية، ويتس����ع ل� 30 ألف متفرج، و128 
مقعدا لكبار الشخصيات، و214 مقعدا للمقصورة، 

و700 مقعد للعائالت.
ويضم س����رداب الستاد مواقف للسيارات، 
وسكن العمال، وخزانات املياه ومحوالت الكهرباء 
واملواد اخلاصة. ويضم الدور األرضي مداخل 
اجلمهور واإلعالميني وكبار الزوار ومركزا إعالميا 
وغرفا للترجمة، ولإلداريني وقاعة اجتماعات 

وديوانية ومصلى وخدمات.
كما يضم جانبا مخصصا لأللعاب القتالية 

اجل����ودو والكراتيه والتايكوندو وصالة لكرة 
الطاولة، وصالتني للجمباز ورفع األثقال، وغرفا 

للحكام واملدربني واإلسعاف.
ويشمل الدور األول أماكن انتظار للعائالت، 
ومخازن وصالة ترفيه ومطعما وديوانية وناديا 
صحي����ا ومصلى و40 فراغ����ا جتاريا. ويضم 
التصميم الفندق اخلاص بامللعب وهو مؤلف 

من 20 غرفة، و4 أجنحة خاصة.
ام����ا ال����دور الثال����ث فيتألف م����ن 4 غرف 
لالس����تيودهات التحليلية للنقل التلفزيوني، 
و4 صاالت انتظار، و24 كابينة مخصصة لكبار 

الزوار، و18 كابينة لإلعالميني.
من املقرر ان يجتمع فريق من املهندس����ني 
التابعني للهيئة العامة للشباب والرياضة في 
ادارة الن����ادي العربي اليوم، التخاذ اخلطوات 
الالزمة لتفعيل اخلطط الرامية للبدء في اجناز 

أعمال مشروع الستاد اجلديد لألخضر.

اإلدارة الهندسية في »الهيئة« تباشر قريبًا استكمال إنشاء الستادين الجديدين

أسامة حسني يتحدث لالعبي األزرق في تدريب سابق

وتصميم آخر لستاد محمد احلمد بنادي القادسية التصميم اجلديد لستاد صباح السالم بالنادي العربي

حسين: لن نستدعي العبًا موقوفًا من ناديه
تجمع األزرق بعد عيد الفطر وال مباريات دولية قبل لقاء سورية

 خسارة أزرق الناشئين أمام إيران 
مبارك الخالدي 

تلقى منتخبنا الوطني للناشئني حتت 16 سنة 
خسارته الثانية وكانت امام املنتخب االيراني 3-1 
ضمن منافس���ات املجموعة الثانية لبطولة غرب 
آسيا لكرة القدم التي تستضيفها االردن حتى 19 
اجلاري. وبهذه اخلس���ارة خرج االزرق الصغير 
من الدور التمهيدي للبطولة، ومن املتوقع عودته 
مساء اليوم في حال جناح اجلهاز االداري في تأمني 
حجوزات العودة.  وكان ازرق الناشئني قد خسر 
مباراته االولى امام االم���ارات 1-2. وكان االزرق 
هو البادئ في التس���جيل عبر عبداهلل السبيعي، 
اال ان االيرانيني عادوا س���ريعا الى اجواء املباراة 
بتسجيلهم 3 اهداف متتالية من توقيع علي قانيان 

)هدفني( وفهد اجلفي.
وتسبب احلكم االردني في افساد املباراة التي 
توقفت في الدقيقة 40 اثر طرد العبنا عايد العنزي 
حلصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ولوال تدخل 
العقالء من الوفد االداري لالزرق حلدث ماال يحمد 
عقباه، بعد قرار مدير الوفد علي الديحاني االنسحاب 
وعدم تكملة املباراة التي افس���دها احلكم بادارته 
السيئة، اذ طرد املدافع سعود العنزي ايضا دون 
وجه حق، االمر الذي انعكس سلبا على روح واداء 

العبينا فدانت السيطرة للمنتخب االيراني.

 احتجاج رسمي 

وأكد مدير بعثة االزرق علي الديحاني انه تقدم 
باحتجاج رسمي للجنة املنظمة ضد احلكم، وقال من 
الواضح ان احلكم مبتدئ وغير ملم بأبسط قواعد 

اللعبة وساهم في خروج منتخبنا وضياع جهود 
الالعبني الذين لم يقصرو ابدا فقد كانوا مصممني 
على تعويض خسارتهم االولى من االمارات والعودة 
الى اجواء البطولة، وبالفعل كانوا هم الس���باقني 
بالتسجيل لكن حالتي الطرد غير املبررتني أثرتا على 
عطاء الالعبني. وأضاف ان اللجنة الفنية للبطولة 
قررت استبعاد احلكم، وعدم اسناد اي مباراة له 
القتناعها باالخطاء التي وقع فيها وتس���ببت في 
خسارة االزرق. وعبر الديحاني عن اسفه خلروج 
االزرق وقال لقد كس���بنا منتخبا واعدا والعبني 
سيكون لهم شأنا في املستقبل القريب، ونتمنى 
اال يؤثر هذا اخلروج على نفسياتهم فهذه هي كرة 
القدم بحلوها ومرها، واالهم انهم اثبتوا جدراتهم 

الفنية وهي كانت محل تقدير النقاد في االردن.
من جانب آخر، أكد سفيرنا لدى االردن الشيخ 
فيصل احلمود أهمي���ة الرياضة في التقريب بني 
الش���عوب مطالبا الرياضي���ني الكويتيني بالبذل 
والتضحية من اجل متثيل بالدهم بالشكل املناسب 

في احملافل االقليمية والدولية.
وأش���اد احلمود في تصريح ل���� »كونا« عقب 
استقباله وفد املنتخب الوطني باحلركة الرياضية 
الكويتية وال���دور الذي تقوم به في ابراز صورة 

الكويت املشرقة في اخلارج.
من جهته، أعرب رئي���س الوفد مبارك النزال 
عن شكره وتقديره لالهتمام الذي أولته سفارتنا 
في االردن باملنتخب، وأعرب عن رضا اجلهازين 
االداري والفن���ي عن اداء املنتخب الذي يعد جيدا 

مقارنة بفترة االعداد املتواضعة.

الحكم األردني تسبب في خروجه من »غرب آسيا«

عبداهلل العنزي
أكد مدي���ر املنتخب الوطني 
أسامة حسني ان اختيار اجلهاز 
الفني ألسماء الالعبني للمرحلة 
املقبل���ة اس���تعدادا ملواجهت���ي 
اندونسيا في 14 و18 نوفمبر املقبل 
ضمن تصفيات كأس آسيا 2011، 
سينحصر وبش���كل كبير على 
التي سبق ان اختيرت  األسماء 
ومتت جتربتها ألن التجمع األول 
س���يكون بعد اجازة عيد الفطر 
مباشرة، في حني ان مباريات كأس 

االحتاد تبدأ اواخر سبتمبر.
وقال حس����ني ف����ي تصريح 
ل� »األنب����اء« ان برنامج االعداد 
سيشتمل على جتمع ملدة 5 أيام 
في الكويت ومن ثم املغادرة الى 
القاهرة القامة معسكر تدريبي 
يتخلله عدد من املباريات الودية 
أندية مصري����ة، لم تتحدد  مع 
بع����د، على ان تك����ون التجربة 
الودي����ة األولى ل����ألزرق خالل 
املرحلة املقبلة ف����ي 14 أكتوبر 
أمام سورية في مهرجان اعتزال 

فالح دبشة.
وبني انه ال يوجد أي س����بب 
مينع اختيار أي العب في صفوف 

العب موقوف م����ن ادارة ناديه 
الى صفوف املنتخب.

وأوضح حس����ني ان املرحلة 
املقبلة م����ن التصفيات تتطلب 
الطويل لالعبي األزرق  النفس 
واحلذر من اجل حتقيق أفضل 

النهائيات  الى  النتائج فالتأهل 
املقررة ف����ي العاصمة القطرية 
الدوحة، قد تأتي مبكرا اذا ما التزم 
الالعبون بتعليمات اجلهازين 
الفوز  الفني واالداري، وحققوا 

في املباراتني املقبلتني.

موضحا ان قرار اس����تبعاد أي 
العب يأتي ع����ن طريق مجلس 
ادارة االحتاد بعد رفع توصية من 
اللجنة الفنية او ادارة املنتخب، 
مش����يرا في الوقت ذاته الى ان 
اجلهاز الفني لن يس����تدعي أي 

األزرق مبا فيه����م محمد جراغ 
وخالد خلف املتخلفان عن معسكر 
فريقهما العربي في مصر، طاملا 
لم تصدر أي عقوبات بحقهما من 
ادارة ناديهما، وكذلك األمر ينطبق 
على احلارس خالد الرش����يدي، 


