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التصميم املعماري ملشروع تطوير استاد صباح السالم

ف��از النادي العربي بجائزة املجلس العاملي 
للمالعب لعام 2019 ع��ن التصميم املعماري 

ملشروع تطوير استاد صباح السالم.
واع���رب ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة العامة 
للرياضة لقطاع اإلنشاءات والصيانة واملرافق 
الشيخ املهندس حمود مبارك الصباح في بيان ل� 
“كونا” أمس السبت عن سعادته واعتزازه بفوز 

هذا املشروع التابع للنادي العربي.
واض��اف الشيخ حمود ان ه��ذا الفوز يضع 
الكويت على خارطة تطوير املالعب العاملية 
وال���ذي ينسجم م��ع ت��وج��ه الهيئة لترجمة 
اجلهود املبذولة لتحقيق التنمية املستدامة 

ل�)رؤية كويت 2035(.
واشار إلى أن هذا املشروع الواعد ميثل إضافة 
ملنظومة املنشآت الرياضية احلديثة التى تطابق 
أرق��ى املعايير الدولية وتسهم في إب��راز الوجه 
احلضاري للبالد السيما ان املشروع يعد حتفة 

معمارية في الشكل واملضمون.
ويحتوي االستاد اجلديد على 30 الف مقعد 
مظلل للجمهور منها 333 مقعدا لكبار الزوار و76 
مقعدا مخصصا لالعالم و390 مقعدا مخصصا 
لذوي االحتياجات اخلاصة و654 مقعدا للكبائن 
و1502 مقعد مميز و960 مقعدا للدرجة االولى 
و18350 مقعدا للدرجة الثانية و7488 مقعدا 

للدرجة الثالثة و270 مقعدا احتياطيا.
ويتضمن االس��ت��اد ق��اع��ات رياضية متعددة 
االستخدامات إضافة إلى مجموعة من اخلدمات 
وامل��راف��ق املساعدة ذات امل��واص��ف��ات واملعايير 

الدولية.وكان املجلس العاملي للمالعب أعلن فوز 
التصميم املعماري ملشروع تطوير استاد صباح 
السالم في حفل تكرمي وتوزيع اجلوائز الذي اقيم 

أخيرا في العاصمة الهولندية امستردام.

حملة جمع أصوات إلعادة دوري الدمج بالكويت

alwasat.com.kw

»الدولي لهوكي اجلليد«
يوافق على مشاركة الكويت

في األلعاب األوملبية الشتوية

فهيد العجمي 

أعلن نادي االلعاب الشتوية الكويتي أن االحتاد الدولي لهوكي 
اجلليد وافق على مشاركة منتخب الكويت للعبة في تصفيات 
دورة االلعاب األوملبية الشتوية املقررة في مدينة بكني الصينية 

عام 2022 كما منح االحتاد النادي صوتني في اجتماعاته.
وقال رئيس النادي فهيد العجمي في بيان صحفي أمس السبت 
ان هذين القرارين جاءا في اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد 
الدولي )الكونغرس( املنعقد حاليا في سلوفاكيا مبشاركة 107 
احتادات وطنية من مختلف دول العالم وذلك على هامش بطولة 

كأس العالم للعبة للفئة األولى املتواصلة في سلوفاكيا.
وأض��اف العجمي أن منح االحت��اد ال��دول��ي صوتني للنادي 
يعد عضوية كاملة في االحتاد ليكون على قدم املساواة مع أكبر 
االحت��ادات الرياضية الوطنية في العالم موضحا أن ذلك يأتي 
عقب حتقيق اجلانب الكويتي لشروط االحت��اد الدولي وأهمها 
انتظام األنشطة احمللية واملشاركة في تصفيات كأس العالم 

مرتني متتاليتني “و هو ما حتقق”.
وذكر أن ازرق الهوكي سيشارك في التصفيات األوملبية التي 
ستقام في هوجن كوجن نوفمبر املقبل إلى جانب منتخبات الصني 
تايبيه و تايالند والدولة املضيفة هوجن كوجن معتبرا ما حتقق 

مبنزلة اإلجناز املهم للشباب الكويتي املمارس لهذه اللعبة.
ولفت الى ان املنتخب سيستعد جيدا لهذه التصفيات ال سيما 
في ظل قرب االنتهاء من بناء صالة االلعاب الشتوية االوملبية 
التي تشيد في ساحة بيان التابعة للهيئة العامة للرياضة منوها 
بدور مجلس إدارة النادي بتحقيق هذا اإلجناز الذي سينعكس 

إيجابا على تطور هذه الرياضة في البالد.
واش���ار العجمي ال��ى ان االجتماعات التي ش��ارك��ت معظم 
االحتادات الوطنية في العالم وهي 107 احتادات ومنها عربية 
شهدت التصويت على عدة ق��رارات فنية و إداري��ة مهمة تخص 
تطوير اللعبة وسالمة الالعبني وحتديد ال��دول املستضيفة 
للبطوالت العاملية والقارية املقبلة والتي يشرف عليها االحتاد 

الدولي.

»دكتور نائل« بطال لدورة الهزمي الثالثة لكرة السلة
توج فريق دكتور نائل الهزمي بلقب الدورة 
الثالثة من بطولة الهزمي لكرة السلة، والتي 
اختتمت منافساتها أمس االول على صالة نادي 
اليرموك. وحقق فريق دكتور نائل الفوز على 
مصر 19/16، فيما ح��ل فريق ب��اور تّيم في 
املركز الثالث.  واستمرت البطولة على مدار 4 
أي��ام حيث خصص اليوم األول للفتيات، ونال 
فريق نادي الفتاة لقب النسخة االولى، لتنطلق 
بعدها فعاليات النسخة الثالثة لبطولة الرجال 
حيث مت تقسيم الفرق املشاركة على مجموعتني، 

بواقع 6 فرق لكل مجموعة.
واستطاع فريقا دكتور نائل الهزمي، ومصر 
الوصول إلى املباراة النهائية من دون هزمية، 
وبعد ان قدما مستويات الفتة، كذلك استحق 
فريق الدكتور نائل حصد لقب البطولة بعد ان 
تفوق في املباراة النهائية وأحكم سيطرته على 

مجريات اللقاء.
 فقرات مميزة

ج��اءت فقرات اليوم اخلتامي مميزة في ظل 
حضور جماهيري كبير يتقدمه راعي البطولة 
الدكتور نائل الهزمي، والشيخ دعيج اخلليفة، 

وأم��ني س��ر احت��اد السلة عبدالرحمن اخلباز، 
إلى جانب الفنانة التشكيلية نارميان كاكولي، 
وسفيرة احلب والسعادة احلب والسعادة حنان 

املطوع، وجميعهم مت تكرميه مع الفرق الفائزة.
من جانبه عبر رئيس اللجنة املنظمة الدكتور 
ن��ائ��ل ال��ه��زمي ع��ن س��ع��ادت��ه ب��اخل��ت��ام الناجح 
للنسخة الثالثة، مشيرا إلى ان البطولة باتت 
من عالمات الشهر الفضيل لكل عشاق السلة في 
الكويت. وقال الهزمي ان املنافسات جاءت ممتعة، 

وسط مستويات مميزة لنجوم منتخب الكويت، 
واحملترفني الذين حلوا ضيوفا على الدورة.

وأضاف ان اللجنة املنظمة حرصت على رصد 
جوائز قيمة للفائزين لتحفيزهم على تقدمي 
األفضل، إلى جانب ما مت رصده للجماهير من 

هدايا قيمة على مدار ايام املنافسات.
وشكر الهزمي اللجان العاملة، وضيوف اليوم 
اخلتامي واجلماهير على حضورهم، واع��دا 

بتقدمي املزيد في البطوالت املقبلة.

العربي يفوز بجائزة عاملية عن 
تصميم »استاد صباح السالم«

صورة جماعية خلتام البطولة

رغم تصريح الشيخ أحمد اليوسف، رئيس االحتاد 
الكويتي لكرة القدم، القاطع بأنه ال ع��ودة لدوري 
الدمج من جديد، إال أن الصورة على أرض الواقع 

تسير على عكس ذلك.
وكان اليوسف، قد صرح مسبًقا بأن دوري الدمج 

وراء تراجع كرة القدم الكويتية بالفترة املاضية.

وبدأت بعض األندية حتركاتها من خالل اجلمعية 
العمومية لالحتاد، بهدف جتميع األصوات املطالبة 
بعودة نظام دوري الدمج في املوسم املقبل مبشاركة 

األندية ال�15.
 ومتثل هذه التحركات نقطة ضغط على مجلس 
إدارة االحت��اد الكويتي لكرة القدم، في حال جنحت 

هذه األندية باحلصول على موافقة ودعم من األغلبية 
باجلمعية العمومية.  يذكر أن النظام احلالي للدوري 
يضم 10 ف��رق ب��ال��دوري املمتاز إل��ى جانب 5 فرق 
بدوري الدرجة األولى مع احلديث عن محاولة لزيادة 
عدد فرق الدرجة األولى بواقع فريقني أو فريق على 

أقل تقدير في املوسم اجلديد.
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الكويت يقاطع جائزة 
األفضل بعد جتاهل العبيه

أكد أمني صندوق نادي الكويت فهد الغامن أن ناديه 
قاطع جائزة األفضل “جولدن ون”، بعدما جتاهلت 
جميع العبي األب��ي��ض، رغ��م حصدهم 3 أل��ق��اب في 
املوسم احلالي. وأكد الغامن على هامش تكرمي عضو 
مجلس اإلدارة عبدالعزيز احلساوي لالعبي لألبيض، 
أنه ال خالف على أن بدر املطوع يعد أسطورة الكرة 
الكويتية في السنوات األخيرة، لكنه يرى أن جائزة 
املوسم احلالي، طبقا لكل اإلحصاءات تبقى من حق 

العب الكويت فيصل زايد.
وأضاف أن ناديه حاول الوصول إلى آلية االختيار، 
لكنه لم يجد ردوًدا مقنعة من قبل القائمني على 
اجلائزة، وهو ما استدعى إعالن املقاطعة، مع منح 
فيصل زاي��د جائزة مالية تضاهي ما حصل عليه 

املطوع، بعد أن توج األخير بجائزة األفضل.
وبنّي الغامن أن جائزة أفضل العب صاعد، ذهبت 
إلى عيد الرشيدي، بينما كان يستحقها العب الكويت 
مشاري الغنام، ال��ذي ش��ارك في غالبية مباريات 
الفريق، وساهم بصورة فّعالة في إحراز األبيض أكثر 
من بطولة، وينطبق األمر نفسه على حارس الكويت 
حميد القالف، الذي لم يدخل في منافسة على جائزة 
األفضل في مركزه، التي ذهبت إلى حارس العربي 

سليمان عبدالغفور.


