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الناش����طة السياسية  أعلنت 
واملستشار االداري مدير عام مركز 
الغامن لالستشارات االدارية شيخة 
 Star Athlete الغامن عن تنظيمها
)النجم الرياضي( كمشروع وطني 
في الفترة من 28 يونيو الى االول 
من يوليو املقبلني مبشاركة 32 فريقا 
من الشباب في كرة القدم، وأضافت 
ان الهدف من تنظيم هذه املسابقة 
والتي ستكون على غرار البرامج 
الغنائية املشهورة عامليا ينصب 
على اكتشاف املواهب الرياضية في 
جميع االلعاب وتقدميها للساحة 
الرياضية الكويتية للظهور على 

املستوى احمللي، ومن ثم املستوى العاملي لتعود الرياضة الكويتية الى 
س����ابق عهدها في حصد البطوالت وامليداليات عامليا وآسيويا وعربيا 

وحتويلها ملركز رياضي.
وأش����ارت الغامن الى عزمها مواصلة مش����وار تنظيم املسابقات من 
خالل البطوالت الرياضية في باقي االلعاب وستفس����ح املجال ملشاركة 
اجلنسني من مختلف االعمار، ودعت الش����ركات الراعية الى البدء في 
تسويق البطولة محليا وعربيا ودوليا من خالل االعالن عنها في جميع 
وسائل االعالم وعلى شبكة االنترنت وعلى املهتمني في احلقل الرياضي 

سرعة التقدم الختيار جلنة التقييم.

اتفقت مع »المسابقات« على مواعيد انطالق الموسم المقبل.. و»الممتاز« في 29 أغسطس

األندية تطالب بإلغاء القرعة لكأسي األمير وولي العهد

 عبداهلل العنزي
اتفقت االندية مع جلنة املسابقات في اللجنة 
املؤقتة الدارة شؤون احتاد الكرة على مواعيد 
انطالق برنامج املسابقات للموسم املقبل، في 
اجتماعها الثاني الذي عقد امس في مقر احتاد 

الكرة بالعديلية.
وكانت جلنة املسابقات قد دعت الى اجتماع 
اول في 29 ابريل املاضي لم تتوصل فيه االندية 
الى اتفاق، ونص االتف���اق على عدة قرارات 

هي: تأجيل انطالق املوسم املقبل ملدة 5 ايام 
بحيث تقام مباراة السوبر بني بطل الدوري 
القادسية وبطل كأس س���مو االمير يوم 20 
اغسطس املقبل بدال من 15 من الشهر نفسه، 
كما ينطلق الدوري املمتاز يوم 29 من الشهر 
ذاته على ان تك���ون مباريات دوري الدرجة 

االولى في 31 منه.
واقترح���ت االندية املجتمع���ة مع جلنة 
املسابقات نظاما جديدا ملسابقتي كأس سمو 

االمير وكأس س���مو ولي العهد بحيث تلغى 
القرعة في املسابقتني ويصبح توزيع الفريق 
على الش���كل التالي: القادسية بطال الدوري 
املمتاز على رأس املجموعة االولى باالضافة الى 
الفرق صاحبة املراكز الرابع )كاظمة( والسادس 
)الساملية( والثامن )الصليبخات( والعاشر 
)اجلهراء( والثاني عشر )اليرموك( والرابع 
عشر )الفحيحيل(، بينما يأتي الكويت وصيف 
الدوري على رأس املجموعة الثانية باالضافة 

الى فرق صاحبة املراكز الثالث النصر واخلامس 
العربي والسابع التضامن والتاسع الساحل 
واحلادي عشر خيطان والثالث عشر الشباب. 
وتضم���ن التوزيع ايضا على انه في حال مت 
اشراك نادي ش���يرمان في مسابقات املوسم 

املقبل سيوضع في املجموعة الثانية.
وعل���ى الرغم من ابداء جلنة املس���ابقات 
اعجابها في املقترح، اال انها لم تقدم اجلواب 
النهائ���ي العتماده قبل ان تناقش���ه في اول 

اجتماع لها.
واش���تمل االجتماع على اقت���راح االندية 
بتثبيت املراحل السنية لتصبح 15 و17 و21 
عاما حتى يتم اعط���اء فرصة ايضا لالعبني 
الشباب لكي يصقلوا مواهبهم بدال من الزج بهم 
في املراحل السنية مبكرا دون صقل مواهبهم 
. ومن املقرر ان جتتمع جلنة املسابقات هذا 
االس���بوع لتبت في االقتراح���ات املقدمة من 

قبل االندية.

وحضر االجتماع امس عماد الغربللي رئيس 
جلنة املسابقات ومبارك النزال عضو اللجنة 
ود.احمد فرج مقرر اللجنة ومن االندية كل من: 
عبدالعزيز املطوع )العربي(، ابراهيم املسعود 
)القادسية(، س���عود ليلي )الساملية(، جمال 
فرحان )خيطان(، صالح سويلم )التضامن(، 
نواف الشمري )اجلهراء(، عبداحملسن الدوسري 
)الساحل(، خالد حسني )الصليبخات(، سند 

احلملي )اليرموك(.

عدد من ممثلي األندية خالل اجتماعهم مع جلنة املسابقات

الساحل استحق الفوز بدرع دوري الدرجة األولى والعودة إلى الدوري املمتاز

عماد الغربللي متحدثا في االجتماع بني مبارك النزال ود.أحمد فرج

أفراح الساحل تتواصل بعودته إلى »األضواء«.. ومنور عن انتقاله: لكل حادث حديث

الدوسري: طعم »الممتاز« سكر زيادة ولن نكون صيدًا سهاًل
عبداهلل العنزي

عمت االفراح منطقة ابوحليفة بعد ان 
عاد ناديها الساحل الى دوري االضواء 
إثر غياب قهري لمدة موسمين في دوري 
الدرجة االولى، وتأهل الساحل الى دوري 
الدرجة الممتازة بجدارة وحسم المواجهة 
مع شريكه السابق في الصدارة الجهراء 
بالفوز عليه بهدف نظيف، ليضمن بذلك 
التتويج بلق���ب دوري الدرجة االولى، 
فيما يتحتم على الجهراء االنتظار الى 
يوم االربعاء المقبل لخوض »المحلق« 
امام التضامن صاحب المركز السابع في 
الدوري الممتاز لحسم من سيلعب في 

دوري االضواء للموسم المقبل.
من جانبه، اعرب مدير الكرة بنادي 
الساحل محسن الدوسري عن سعادته 
بالتأهل قائال: ان طعم الدوري الممتاز 
س���كر زيادة، مضيفا ان ه���ذا االنجاز 
بالع���ودة الى دوري االضواء ما هو اال 
نتاج عمل الالعبين والجهازين الفني 
واالداري ومجالس االدارت الثالث التي 
مرت على النادي هذا الموسم، فالشكر 
يج���ب ان يوجه الى مجل���س االدارة 

المنتخب برئاس���ة محمد الثالب على 
جهوده م���ع الفريق وكذلك الى اللجنة 
المعين���ة االولى برئاس���ة حمد المري 
واللجنة المعينة الحالية برئاسة خالد 
السبيعي، فجميع االدارت ساهمت في 
عودة الساحل مجددا الى دوري االضواء 

ويجب علينا اال نبخس بحقهم.
وأش���ار الدوس���ري الى ان طموح 
الساحل في الموسم المقبل لن يكون من 
اجل المنافسة على البقاء فقط بل نحن 
الفنية  المستويات  نريد تقديم افضل 
وتحقيق النتائ���ج االيجابية، فالفارق 
الفن���ي بين االندية لي���س في الالعب 
المحلي، فجميع مس���تويات الالعبين 
المحليين متقاربة، لكن الفارق يأتي عبر 
المحترفين والمدربين، فاذا ما نظرنا الى 
المستوى الفني لنادي النصر هذا الموسم 
واحتالله للمركز الثالث فسنجده جاء 
بعد اختياره الموفق لالعبيه المحترفين 
والجهاز الفني، مضيفا، سنعمل منذ اآلن 
على اختيار جهاز فني جديد ذي كفاءة 
والعبين محترفين مميزين ليش���كلوا 
مع العبينا المحليين فريقا صعبا في 

الدوري الممتاز للموسم المقبل.
بدوره، قال »قائد« الفريق عبيد منور 
ان الساحل في الموسم المقبل سيكون 
غير، فالالعبون جربوا هذه المرة طعم 
اللعب في الدوري الممتاز قبل موسمين 
وايضا اللعب في دوري الدرجة االولى 
لذلك عرفوا الفرق جيدا وس���يقدمون 
افضل م���ا لديهم لتحقيق نتائج جيدة 
في الموس���م المقبل. وعن مس���توى 
الساحل هذا الموسم، قال قدمنا مستوى 
جيدا امام كاظمة في كأس سمو االمير 
وخس���رنا بالركالت الترجيحية، لذلك 
يبقى اللعب امام فرق الدوري الممتاز 
له اسلوبه المختلف من خالل التكتيك 
او اللعب الق���وي والتراجع للتغطية 
الدفاعية، ونحن تعلمنا من تجربة سابقة 
واصبحت لدينا الخبرة الكافية للتعامل 
في دوري االضواء وسنقدم مستويات 
رائعة. وعن بقائه في صفوف الفريق 
او االنتقال بعد تلقيه عددا من العروض 
خالل الموسمين الماضيين، قال منور من 
المبكر الخوض في مثل هذه التفاصيل 

ولكل حادث حديث.

شيخة الغانم: النجم الرياضي يساهم 
في تحويل الحلم إلى حقيقة

دحل مديرًا لمديرية االتحاد الرياضي العسكري

الكويت يهزم المكتبة في »السلة العربية«
حقق الكويت أول انتصاراته 
ف��ي بط��ولة األن��دية الع��ربية 
ال� 23 في كرة السلة بعد تخطيه 
املكتبة الس���وداني بس���هولة 
ضم���ن   78-125 وبنتيج���ة 
منافسات اليوم الرابع لألدوار 
التمهيدية للبطولة املقامة في 
مدينة اإلس���كندرية املصرية 

وتستمر حتى 16 اجلاري.
الى  ورفع األبيض رصيده 
3 نقاط من فوز وهزمية، فيما 
حص���ل املكتبة عل���ى النقطة 
املباراتني  الثانية بهزميته في 
اللتني خاضهما حتى اآلن، جاءت 
نتائج االرباع جميعها ملصلحة 
الكويت وبس���هولة )18-41(، 
)74-39(، )103-55( واخيرا 

.)78-125(
واستطاع الكويت أن يفرض 
سيطرته على مجريات املباراة 
متاما ول���م يجد أدنى صعوبة 
في تسجيل النقاط بفضل تألق 
عبداهلل الصراف الذي س���جل 
29 نقطة منها 8 رميات ثالثية 
ناجح���ة، كما تأل���ق االميركي 
اندريه بيتس في توزيع الكرات 
ايرا  لزمالئه وكذل���ك مواطنه 
كالرك الذي قدم مجهودا كبيرا 
في منطقة العمليات حتت السلة 

في الدفاع والهجوم.
ويلعب الكويت غدا االثنني 
مع الرياض���ي اللبناني في ال� 
6 مس���اء وهو بحاجة ماس���ة 
للفوز لضمان مقعد مؤهل لدور 

الثمانية.

الرماية ينّظم كأس »ناقالت النفط« الخميس
أعلن نادي الرماية بدء اإلجراءات التنظيمية النطالقة كأس ش����ركة 
ناقالت النفط الكويتية، التي ستقام على مجمع ميادين الشيخ صباح 
األحمد األوملبي للرماية اخلميس 13 اجلاري ملدة 3 أيام، مبشاركة رماة 
وراميات النادي، ورماة االحتادات الرياضية العس����كرية وتشتمل على 
الرمايات االوملبية التالية: املسدس والبندقية الهوائية 10 امتار، واملسدس 
25 مترا، والبندقية احلرة 50 مترا رقودا، ومس����دس 50 مترا، للرجال 

والسيدات والناشئني والناشئات.

العقي���د حميد  مت تعي���ني 
دح���ل مديرا ملديري���ة االحتاد 
الرياضي العس���كري ويتمتع 
دحل بخبرة واسعة في مجال 
العمل الرياضي حي�ث ت��ولى 
الع��ديد من املناصب الرياضية 
ادارة بنادي  كعضو مجل���س 
النصر لعدة سنوات، ومديرا 
الوطن��ي والشباب  للمنتخب 
اللجنة  ويشغل حاليا رئيس 
الفني���ة ل�����دوري ال���وزارات 
واملؤسسات احلك��ومية لكرة 

القدم.

شيخة الغامن

االميركي ايرا كالرك ساهم في فوز الكويت على املكتبةحميد دحل

كاظمة يستعد للشباب األردني
عبداهلل العنزي

 اس���تأنف كاظمة تدريباته امس استعداد ملواجهة الشباب األردني 
بعد غد على ستاد الصداقة والسالم ضمن الدور الثاني لكأس االحتاد 

اآلسيوي لكرة القدم. 
وكان اجلهاز الفني للبرتقالي قد منح الالعبني راحة سلبية بعد مباراة 
القادسية في الدوري املمتاز، وحرص مدرب الفريق جمال يعقوب على 
شرح االخطاء الفنية والتكتيكية لالعبني التي وقعوا بها امام االصفر، 

على ان يدخلوا بعد تدريب اليوم في معسكر داخلي بفندق الراية .
ال���ى ذلك، يصل ظهر الي���وم وفد نادي الش���باب ويقيم في فندق 
»موفنبيك البدع« على ان يؤدي تدريبه االول مساء اليوم على امللعب 
الفرعي لكاظمة، ويؤدي تدريبه الرئيسي على ستاد الصداقة والسالم 

يوم غد في السابعة والنصف مساء موعد اقامة املباراة.
من جانبه، اكد مش���رف كاظمة عصام سكني ان معنويات الالعبني 
مرتفع���ه ولديهم عزمية واصرار على تخطي عقبة الش���باب األردني 
لبلوغ الدور ربع النهائي الس���يما ان املب���اراة تقام على ملعبنا وبني 

جماهيرنا.
على صعيد متصل، يصل البالد اليوم فريق اخوة تشرشل الهندي 

20 ميدالية لتايكوندو ملواجهة القادسية األربعاء في الدور الثاني لكأس االحتاد اآلسيوي.
السالمية 

الس���املية  حق���ق فري���ق 
للتايكون���دو هذا املوس���م 20 
ميدالية وهي ذهبيتان و16 فضية 
وبرونزيتان خالل البطوالت ال� 
8 التي شارك فيها هذا املوسم، 
في بطوالت الرجال والناشئني 
واألش���بال والصغار، لكنه لم 
يحصل على نق���اط في كأس 
التفوق، النه لم يحقق مركزا بني 
أصحاب املراكز الثالثة األولى 
في كل بطولة.وقد اس���تقدمت 
ادارة الن���ادي مدربني مميزين 
مثل نصر أبونويرة والكوري 
اجلنوبي جوجن لي اللذين سبق 
لهما العمل مع فريق النصر في 

املواسم السابقة.

خسارة »أزرق الناشئين« 
أمام األردن وديًا

خس���ر منتخبن���ا الوطن���ي
للناشئني في كرة القدم جتربته 
الودية أم���ام األردن 0-3 والتي 
خاضها امس في اطار استعدادات 
املنتخبني لنهائيات كأس آس���يا 
للناشئني املقرر إقامتها في األردن 

اكتوبر املقبل.
وظهر أزرق الناشئني مبستوى 
متوسط ولم يقدم الفريق مستواه 
احلقيقي وق���ام مدرب منتخبنا 
البرتغال���ي باللع���ب من خالل 
تش���كيلتني مختلفت���ني في كل 

شوط.


