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تبادل المعسكرات  بداية عودة العالقات بين »اليد« وكوريا
صالح: االجتماع جاء رغبة من الفهد لنبذ الخالفات بين االتحادين

الكويت يلتقي الجهراء  في »طائرة االتحاد«

حامد العمران
ابرم احتاد ك����رة اليد اتفاقا 
مع االحتاد الكوري على تبادل 
املعسكرات اخلارجية ابتداء من 
منتصف الع����ام املقبل على ان 
يبدأ املنتخ����ب الكوري بزيارة 
الكويت بكامل العبيه احملترفني 
الجراء مباراتني وديتني واالقامة 
ما يقارب اسبوعني، على ان يرد 
املنتخب الوطن����ي الزيارة في 
نفس العام بعد حتديد البرنامج 
التدريبي للمنتخب االول حسب 

املشاركات اخلارجية.
وجاء ه����ذا االتف����اق خالل 
االجتماع الثالثي الذي عقد امس 
االول في قاعة احد الفنادق وجمع 
من االحتاد الكوري النائب االول 
لرئيس االحتاد هينغ كيون كونغ 
وعضو مجلس االدارة شونغ كيو 
هو ومديرة االحتاد لينا لي ومن 
اجلانب الكويتي رئيس االحتاد 
ناصر صال����ح ونائب الرئيس 
عبدالواحد خليل وامني الس����ر 
العام بدر الذياب وامني الصندوق 
فيصل باقر وام����ني الصندوق 
املس����اعد عبيد املياس وعضو 
مجل����س االدارة حامد العمران 
ومدير املنتخبات جاسم الذياب 
فيما مثل االحتاد اآلسيوي املدير 

التنفيذي د.احمد ابو الليل.
وقد ناق����ش االحتادان عدة 
نقاط ومن اهمها تبادل احلكام 
الدارة املباريات وتبادل اخلبرات 
التدريبي����ة مع عم����ل زيارات 
متكررة بني االحتادين لوضع 
اس����تراتيجية صحيحة تهدف 
الى تطوير اللعبة للدخول في 

املنافسات العاملية.

شرق وغرب آسيا

وطالب نائب رئيس االحتاد 
الك����وري هينغ كوي����ن كونغ 
ممثل االحتاد اآلس����يوي للعبة 
د.احمد ابو الليل بأن يتم توزيع 
بطولة االندية ابطال الدوري الى 
قسمني حيث تلعب فرق غرب 
آسيا بطولة كما هو معمول به 
في الوقت احلالي، واستحداث 
بطولة اخرى لفرق شرق آسيا 

طالل المحطب
تنطلق في الس����ابعة مساء 
اليوم بطولة احتاد كرة الطائرة 
بإقامة 5 مباري����ات وذلك بعد 
الفرق املش����اركة  ان قس����مت 
الى مجموعت����ني، االولى على 
رأس����ها بطل النسخة االخيرة 
القادسية والثانية الكويت بعد 
الثاني،  املرك����ز  حصوله على 
حيث يلتق����ي االصفر الضيف 
اجلدي����د الفحيحيل على صالة 
فجحان هالل املطيري بالقادسية 
ويلتقي االخضر اليرموك على 
صالة عبدالعزيز اخلطيب، ويحل 
الصليبخات ضيفا على الساحل 
التضامن على  ويلتقي كاظمة 
صالة يوس����ف الشاهني، وفي 
اللقاء االخير يستضيف الكويت 

اجلهراء.
الفرق  وكانت اس����تعدادات 
املشاركة لهذا املوسم على قدم 
وس����اق وان كان االحتاد فاجأ 
االندية بانطالق املوس����م بعد 
تأجيل دورة التضامن االسالمي 
والتي كان من املفترض اقامتها 
في العاصمة االيرانية طهران، 
اال ان التأجيل اربك االحتاد الذي 
لم يضع اخلطة البديلة، ما شكل 
ضغطا مباشرا على االندية التي 
كثف����ت االس����تعدادات لبطولة 
االحتاد والتي ستنطلق مساء 
اليوم، وم����ن غير الطبيعي ان 
يتم احلكم على املستوى الفني 
للفرق التي لم تعد باملس����توى 
املطلوب، ومن املتوقع ان تكون 

البداية ضعيفة.
بش����كل ع����ام يعتب����ر لقاء 

تشارك فيها اندية كوريا واليابان 
والصني وتايلند بواقع فريقني 
من كل دولة عل����ى ان يجتمع 
الفريقان صاحبا  النهاي����ة  في 
املركزين االول والثاني من كل 
قسم ويلعبان بطولة السوبر.

واش����ار الى ان  بعد املسافة 
بني الشرق والغرب يشكل عائقا 
للمشاركة في البطوالت التي تقام 
في دول غرب آسيا واخلليج كما 
ان االمكانيات املادية ال تسمح 
لكل اندية شرق آسيا باملشاركة، 
متمنيا ان يتم اخذ اقتراحه بعني 
االعتبار من االحتاد اآلس����يوي 
ويتم اقرار البطولة اعتبارا من 

العام املقبل.
املدير  وم����ن جانبه وع����د 
التنفيذي في االحتاد اآلسيوي 
احمد ابو الليل بأن تتم دراسة 
املقترح مؤكدا انه ليس بجديد 
على االحتاد اآلسيوي وسبق ان 
اعدت له دراسة ولكن لم يطبق 
بسبب عدم طرح املقترح جديا 
على طاولة املناقشات، متوقعا ان 
يتم انطالق البطولة اعتبارا من 
العام املقبل وادراجها في اجلدول 
الزمني للبطوالت اآلسيوية بعد 

االحتادي����ن وتطبيقا لالهداف 
الرياضي����ة الت����ي م����ن اهمها: 
زيادة اواصر الصداقة والتآخي 
واالبتعاد عن االجواء املشحونة 
خالل البطوالت، مشيرا الى ان 
االجتماع اثمر عدة نقاط ايجابية 
واالهم ان العالقات ستزيد قوة 
بني االحتادين، مؤكدا ان دخول 
الكويت كأول منتخب منافس في 
اللعبة لدول شرق آسيا اوجد 
الكثير من التوتر في املباريات بني 
الكويت ودول شرق آسيا، وزادت 
االوضاع توترا في الس����نوات 
االخيرة بعد تربع الكويت على 
العرش اآلس����يوي وقد بادرت 
اليابان ف����ي العام املاضي بنبذ 
اخلالف من خالل دعوة الشيخ 
احمد الفهد الى اليابان الى جانب 
الكويتي واليوم يكرر  االحتاد 
االحتاد الك����وري نفس الدعوة 
وهذا مؤشر على عودة العالقات 
القوية بني االحتاد الكويتي مع 
احتادات دول ش����رق آسيا وقد 
يؤدي ذلك الى تطور اكبر لكرة 
اليد الكويتية مستقبال السيما 
ان املنتخبني الكوري والياباني 
يزخ����ران بوج����ود العديد من 

اخذ موافقة دول شرق آسيا على 
املشاركة في البطولة.

اع����رب نائ����ب رئيس  وقد 
االحتاد الكوري كيون كونغ عن 
سعادته البالغة بنجاح االجتماع 
واجلل����وس على طاولة واحدة 
مع االحت����اد الكويتي واالتفاق 
على جمي����ع النق����اط التي مت 
طرحها، متمنيا ان تتحول هذه 
القريب  الى واق����ع في  النقاط 
العاجل، مؤكدا حرص االحتاد 
الكوري على فتح صفحة جديدة 
مع االحتاد الكويتي ونس����يان 
السابقة والترسبات  اخلالفات 
التي احدثتها شدة املنافسة على 

املراكز األولى.
وعقب االجتم����اع مت تبادل 
ال����دروع التذكارية بني اعضاء 

االحتادين.

نبذ الخالفات

واكد رئيس احتاد كرة اليد 
ناص����ر صالح بوم����رزوق ان 
االجتماع الثنائي بني االحتادين 
عق����د بناء عل����ى رغبة رئيس 
االحتاد اآلسيوي للعبة الشيخ 
الفهد لنبذ اخلالفات بني  احمد 

الالعبني احملترفني واالحتكاك 
املباش����ر واملتكرر بني منتخب 
الكويت ومنتخبات شرق آسيا 
من شأنه ان يطور اللعبة مما 
ينعكس ايجابيا على كرة اليد 

اآلسيوية.
وأوضح بومرزوق ان نتائج 
االجتماع جاءت ايجابية للغاية 
وس����يتم ايصال النقاط املتفق 
عليها الى رئيس االحتاد اآلسيوي 
الشيخ احمد الفهد الذي يعتبر 
األب الروحي لالحتاد الكويتي 
لدعمه الكبير للرياضة بشكل عام 
واحتاد اليد بشكل خاص، متمنيا 
ان يت����م التعاون ب����ني االحتاد 
الكويت����ي وجمي����ع االحتادات 
اآلسيوية س����واء في شرق او 
غرب آس����يا، مؤكدا ان االحتاد 
الكويتي لن يبخل على اي احتاد 
من االحتادات اآلسيوية في حال 
طلب االستفادة من خبراته سواء 

االدارية او الفنية.
ومتنى بومرزوق ان تتطور 
اللعبة على املستوى اآلسيوي 
وتصل الى العاملية مبشاركات 
ايجابية في بطوالت العالم املقبلة 

بالوصول الى ادوار متقدمة.

الكويت واجلهراء هو االفضل 
بعد ان تسلح االبيض باحملترف 
االنغولي بالل، اما اجلهراء فكثف 
اس����تعداداته لتغيير الصورة 
الباهتة التي ظهر بها املوس����م 
املاضي، فيما سيكون لقاء االصفر 
والفحيحيل م����ن جانب واحد 
وسيفتقر للندية كون الفحيحيل 
ضيفا جديدا مت اعداده للمشاركة 
فقط ودعما لالحتراف اجلزئي 

االندية املعتزلني.
الس����احل صعوبة  وسيجد 
بالغة لتخطي الصليبخات بسبب 
سوء االدارة واالبتعادات املتكررة 
وضعف االعداد وغياب النظرة 
املستقبلية ملجلس االدارة الذي 
وضع جل اهتمامه في كرة القدم 
دون ادنى اعتبار لاللعاب االخرى، 
اما لقاء كاظمة والتضامن فانه 
سيكون استعراض عضالت من 

وكان تشكيله عالبركة، والعربي 
سيسعى للصحوة بعد االضراب 
السلمي الذي قام به الالعبون 
مطالبني بتغيير اجلهازين الفني 
واالداري ما اثر على احلصص 
التدريبية التي بدأت متأخرة ومع 
ذل����ك فلن يجد ما يعيقه للفوز 
باللقاء على اليرموك الذي بدأ 
بتدعيم صفوفه بنجم االصفر 
محمد املس����باح وبعض جنوم 

جانب البرتقالي الذي اس����تعد 
بش����كل متميز وبقيادة املدرب 
اجلدي����د الصرب����ي الكس����ندر 
ومساعده الوطني خالد البحوه 
واختي����ار احملت����رف الصربي 
ايفان باالضافة للنجوم الشابة 
بالفري����ق، ام����ا التضامن الذي 
استعد من خالل معسكر خارجي 
اقيم في القاهرة فانه عقد العزم 

على تقدمي موسم جيد.

عبدالباري السعدي

ناصر صالح ونائب رئيس االحتاد الكوري واعضاء احتاد اليد خالل االجتماع

الكويت يطمح لبداية موفقة أمام اجلهراء

الشيخ طالل الفهد يتفقد مجمع سالم الصباح

فهد املرشاد حقق رقما جديدا في البطولة العربية

طالل الفهد يشيد باتحاد اإلسكواش

الجولة الرابعة لدوري الناشئين اليوم

طاولة السالمية وكاظمة يرفعان راية التحدي في »خليجي24«  العتيبي: االستعدادات تتواصل 
النطالق موسم ألعاب القوى

اكد امني السر العام املساعد باحتاد ألعاب القوى محمد العتيبي ان 
االستعدادات جارية لبدء نشاط االحتاد للموسم اجلديد فقد مت عقد 
اجتماع تنسيقي بني اللجنة الفنية باالحتاد وهيئات تدريب ألعاب 
القوى باالندية الرياضية وذلك مساء االربعاء املاضي مبقر االحتاد 

بكيفان، حضره اعضاء احتاد القوى وممثلو االندية.
واشاد العتيبي بالنتائج التي حققها ابطال الكويت في البطولة 
العربية السادسة عشرة أللعاب القوى للرجال والنساء التي اختتمت 
مؤخرا في العاصمة الس���ورية دمشق حيث حقق ابطال الكويت 6 

ميداليات في هذه البطولة منها 2 ذهبية و3 فضية و1 برونزية.
حيث حقق كل من علي الزنكوي ذهبية رمي املطرقة وفهد املرشاد 
ذهبية الزانة ومحمد العازمي فضية 800 متر وعلي الصباغة فضية 
الزانة ومشاري سرور فضية اجللة ومحمد اجلوهر برونزية املطرقة. 
هذا وقد وصل الوفد اول من امس قادما من دمشق وكان في استقباله 
بقاعة التشريفات محمد خلفان نائب رئيس االحتاد ومحمد العتيبي 
امني السر العام املساعد وخليفة ابوشيبة امني السر العام ومشرف 

املنتخب الوطني أللعاب القوى.

بالندية واالثارة في نتائجها لكون 
مبارياتها تقام بني العبني جميعهم 
على دراي����ة كاملة مبس����تويات 
بعضهم البع����ض حيث جتمعهم 
جميعا صداقات وجميعهم سبق له 

مواجهة منافسيه ملرات عديدة.
عل����ى الط����رف األخ����ر بدأت 
استعدادات كاظمة في شهر اغسطس 
املاضي حيث أقام الفريق معسكرا 
الفترة  خارجيا في املجر خ����الل 
من اخلامس وحتى العشرين من 
اغسطس وقام اجلهاز الفني للفريق 
بقيادة جالل هاشم واملدربني زاو 
اكسني وراي زوجن قاموا باستقدام 
العبني صينيني محترفني منتصف 
شهر رمضان املاضي ملشاركة العبي 
اليومية لرفع  الفريق تدريباتهم 

املستوى العام.

اجلاري وش����هد املعسكر مشاركة 
ثالثة العبني فقط من أعضاء الفريق 
هم ابراهيم احلسن، محمد عاشور، 

وسالم احلسن.
واوضح محمد العيدان اداري 
طاولة الساملية ان هناك ثالثة العبني 
آخرين ل����م يتمكنوا من االلتحاق 
باملعسكر اخلارجي هم علي احلسن 
وحسن احلداد وعلي العيدان وذلك 
لظروف عدم تفرغهم وارتباطاتهم 
بجهات العمل مشيرا الى ان هؤالء 
الالعبني خضعوا للتدريبات في 
معسكر داخلي بالبالد شاركوا في 
العديد من املباريات التجريبية مع 
االندية احمللية مثل ناديي الساحل 

والشباب.
كما اضاف انه على الرغم من 
وجود العبني على أعلى مستوى 

بالفريق مثل ابراهيم احلس����ن اال 
التكهن مبا سيحققه  انه يصعب 
الساملية في البطولة، الفتا الى ان 
البطوالت اخلليجية دائما ما تتسم 

رفع ناديا الساملية وكاظمة راية 
التحدي قبل 24 ساعة من انطالق 
منافسات بطولة خليجي االندية 
24 لكرة الطاولة التي س����تنطلق 
غدا على صالة شاهني غامن بنادي 
كاظمة وبتنظيم احتاد تنس الطاولة 
ورعاية الل����واء م.فيصل اجلزاف 
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة ومبشاركة 
عشرة فرق خليجية حيث اكتملت 
استعدادات كاظمة والساملية للدخول 
في غمار املنافسات التي سيواجهان 
خاللها منافسات صعبة مع أبطال 
اخلليج الساملية حامل اللقب أنهى 
استعداداته لتلك البطولة باختتام 
معسكره التدريبي اخلارجي الذي 
أقيم في رومانيا خالل الفترة من 
األول وحتى العاش����ر من الشهر 

قام رئيس نادي القادسية طالل الفهد بزيارة ملقر 
احتاد االسكواش بجنوب السرة اخلميس املاضي 
وكان في استقباله رئيس واعضاء مجلس االدارة 
وكان الهدف من الزي���ارة تقدمي التهاني ألعضاء 
مجلس االدارة على حصول املنتخب الوطني على 
املركز اخلامس عشر في بطولة العالم للرجال التي 
اقيمت في الدمنارك مؤخرا، حيث ابدى الش���يخ 
طالل الفهد س���عادته باملستوى الرائع للمنتخب 
والذي مكنه من حتسني ترتيبه العاملي مشددا على 
ضرورة العمل من اجل ان ينافس املنتخب على 
املراكز االولى في البطوالت العاملية مجددا ثقته 
مبجلس ادارة االحت���اد واجلهاز الفني للمنتخب 

الوطني وقدرته على اجناز ذلك.
كما تفقد الفهد اس���تعدادات احتاد االسكواش 
للعديد من االنشطة الرياضية خالل الشهور الثالثة 
القادمة منها تنظيم االحتاد  لدورة حتكيمية بإشراف 
االحتاد اآلسيوي لالسكواش خالل الفترة من 25 
– 30 اجلاري، وايضا تنظيم البطولة اخلليجية 
اخلامس���ة عشرة لالس���كواش للشباب حتت 19 
س���نة والناشئني حتت 15 سنة والتي ستقام في 

الكويت خالل الفترة من 11 – 14 الشهر املقبل التي 
س���تقام على ارض الكويت حتت رعاية الشيخ 
احمد الفه���د نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية واالسكان، ورئيس 
اللجنة االوملبية الكويتية، كذلك تنظيم االحتاد 
لدورة تدريبية مستوى اول بالتنسيق مع االحتاد 

اآلسيوي خالل شهر ديسمبر القادم.
وتفقد الفهد خالل زيارته مجمع الشيخ سالم 
الصباح الدولي وابدى اعجابه الشديد بالتصميم 
واملالعب التي يضمها املجمع واخلدمات املتميزة 
املتوافرة في���ه لالعبي املنتخب الوطني من اجل 
توفير املناخ املالئم لالعبي املنتخب الوطني الداء 

تدريباتهم بفاعلية وأمان.
وقد تباحث الش���يخ طالل الفه���د مع اعضاء 
مجلس االدارة في شؤون اللعبة وسبل تطويرها 
ونشرها بهدف تزويد االندية الرياضية واملنتخب 
الوطني بالالعبني املتميزين الذين يرفعون اسم 
الكويت عاليا في احملافل الرياضية، وشكر الفهد 
مجلس ادارة االحت���اد جلهودهم في دعم االندية 

الرياضية االعضاء في االحتاد.

 مبارك الخالدي
تنطلق في ال� 4:30 عصر اليوم اجلولة الرابعة 
لدوري الناشئني حتت 17 سنة بإقامة 7 لقاءات، 
إذ س���يلتقي الس���املية مع الكويت والنصر مع 

الصليبخات واليرموك مع الش���باب والفحيحيل 
مع الس���احل والتضامن مع كاظمة والعربي مع 
خيطان واجلهراء مع القادسية، وستقام املباريات 

على امللعب رقم 2 للفرق الواردة أوال.

الشيخ عبداهلل الدعيج يسلم كأس احملافظ لسالم احلويلة

»حلوة« تفوز بكأس الدعيج في »الهجن«
متكن الذلول »حلوة« حملمد احلويلة من الفوز 
بكأس محافظ األحمدي املخصص للخيل برعاية 
محافظ األحمدي الرئيس الفخري لنادي سباقات 
الهجن الشيخ د.ابراهيم الدعيج الذي ناب عنه 
جنله الشيخ عبداهلل الدعيج، وجاء فوز حلوة 
بعد منافسة مثيرة مع الذلول احلذرة لنواف 
الشطي الذي احتل املركز الثاني وجاء هتاشه 
لفيصل املري في املركز الثالث واحلساسة ألبناء 
الشهيد فهد األحمد في املركز الرابع ومصيحه 

لربيح العجمي في املركز اخلامس.
وقام الشيخ عبداهلل الدعيج بتقدمي الكأس 
الى سالم احلويلة وهنأه بالفوز بكأس احملافظ 
وأعرب عن تشرفه باإلنابة عن والده في حضور 

املهرجان الكبير لرياضة اآلباء واألجداد.
وعلى كأس النادي املخصص للثنايا أبكار 
على مسافة 5 كيلومترات فاز الذلول غنمه لتركي 
مطيع الظفيري باملركز األول بعد منافسة قوية 
مع حماس لناصر العجمي، وجاء الذلول مثيرة 

ملبارك حسني العجمي في املركز الثالث.
وفي بقية األشواط فاز الذلول مقصص حملمد 
علي االحيمر بالشوط األول املخصص للفحول، 

وجاء هملول ملبارك املري في املركز الثاني.
وفي الشوط الثاني املخصص للمخلوط من 
الفحول على مس����افة 5 كيلومترات ايضا فاز 
البادية حلش����ر الهاجري باملركز األول وغادة 

ألبناء الشهيد فهد األحمد باملركز الثاني.


