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• سيدات طاولة نادي الفتاة بعد فوزهن ببطولة االمارات

• أزرق سيدات كرة الطاولة

قاعدة عريضة تمارسها في األندية الخاصة والشاملة

• منوه الشمري
حاملة كأس
بطولة اإلمارات

كرة طاولة سيدات الكويت
وضعت بصمتها خليجيا

خطت ريا�ضة كرة الطاولة لل�سيدات خطوات
وا�سعة على ال�ساحة الريا�ضية اخلليجية
والعربية والآ�سيوية ..و�أ�صبح �أزرق �سيدات
الطاولة من اقوى الفرق يف املنطقة ذلك انه
ا�صبح هناك قاعدة عري�ضة من ال�سيدات متار�سن
ه��ذه اللعبة يف احلركة الريا�ضية الكويتية ومل
يقت�رص االمر يف ممار�ستهن على االندية الن�سائية فقط
فهناك عدة اندية �شاملة فتحت لهن املجال للممار�سة
وخ�ص�صت لهن حاالت منف�صلة للتدريب واملمار�سة.
وعلى الرغم من �أن اللعبة حديثة عهد بني الدول
اخلليجية والعربية اال ان بداية االزرق كانت بداية قوية
اعطت ل�سيدات الكويت يف هذه الريا�ضة دافعا كبريا
نحو التطور والتقدم وهنا يجب ان نذكر حقيقة وا�ضحة
ان امل�س�ؤولني عن هذه اللعبة يف االندية ال�شاملة عامة
واندية الفتيات خا�صة اعطوا اهتماما خا�صا ملمار�سات
كرة الطاولة وحققت لهن ات�صاالت وتعاقدت مع اف�ضل
مدربي اللعبة حتى ميكن لهن ان يناف�سن يف البطوالت
التي تنظمها ال���دول اخلليجية ���س��واء الدولية او
اخلليجية وي�أتي يف مقدمة هذه االندية نادي ال�ساملية
الريا�ضي الذي ميتلك جمموعة من االن�سات يف كرة
الطاولة ذات م�ستوى عايل جدا كن من ابرز من �ساهم
يف ان يحتل ازرق �سيدات الكويت اف�ضل املراكز يف
البطوالت املختلفة.
وعندما ن�ستعر�ض ما قدمه ازرق �سيدات الكويت
لكرة الطاولة يف البطوالت التي �شارك فيها جند انها

م�ؤ�رش وا�ضح لعظمة هذا الفريق احلديث يف تكوينه
والكبري يف نتائجه التي حتققت من خالل روح التحدي
واال�رصار والعزمية للو�صول الى الهدف وهو من�صات
التتويج و�سنذكر على �سبيل املثال ال احل�رص ما حققته
كرة الطاولة لل�سيدات يف البطوالت املختلفة التي
�شاركن فيها �سواء خليجية او عربية او دولية وجاءت
على النحو التايل:
امليدالية الف�ضية يف بطولة االمارات الدولية حققتها
الالعبة املت�ألقة منوه ال�شمري عندما احتلت املركز
الثاين جلميع املراحل ال�سنية من فئة � 12سنة و� 15سنة
و� 18سنة وفوق � 18سنة وال�سن العام يف خالل �شهر
فرباير املا�ضي.
البطولة العربية� :أح��رز فريق نادي الفتاة الكويتي
امليدالية الذهبية يف م�سابقة الفرق لكرة الطاولة
�ضمن دورة االلعاب لالندية العربية الثانية لل�سيدات
والتي نظمها نادي �سيدات ال�شارقة واي�ضا �سينظمها يف
فرباير املقبل ..وقد تفوق فريق نادي الفتاة على جميع
االندية امل�شاركة وحقق الفوز عليها جميعا ليحتل
ال�صدارة بجدارة بر�صيد  8نقاط جمعها من الفوز على
�سيدات قطر  2/3ونادي البحرين  2/3و�سيدات ال�شارقة
 1/3ونادي الفتيات اليمني .2/3
اال�سياد :خرج منتخب الكويت لكرة الطاولة لل�سيدات
من �سباق املناف�سة يف ا�سياد اين�شيون بعد خ�سارته
امام منتخبي هونغ كونغ وكوريا ال�شمالية مببارياته
الـ  3بنتيجة  ..3/0وخ�رست الالعبة منوه ال�شمري
�أمام نظريتها وانغ واين بـ  3ا�شواط ومل ت�سجل �سوى

• مرمي بارون

 10نقاط يف املباراة بينما جنحت الالعبة
مرمي �سليمان ب�أن تكون ندا خل�صمتها يل
�سك وخرجت يف ال�شوط االول  8/11ثم
 5/11و 8/11فيما خ�رست فجر حممد امام
نظريتها ووهيك يف ال�شوط االول 4/11
ويف الثاين  2/11يف الثالث  3/1نقطة
ويف لقاء كوريا ال�شمالية خ�رست منوه
امام نظريتها الكورية واي�ضا خ�رست مرمي
�سليمان وخ�رست فجر حممد.
ان هذه النتائج يف البطوالت ال�سابقة تعطي
م�ؤ�رشا وا�ضحا على ال�صعود املتدرج على الرغم
من اخل�سائر يف اال�سياد الن البطوالت االقليمية
كاال�سياد دائما وابدا ي�شارك فيها املحرتفون
لتحقيق امليداليات وااللقاب لبالدهم وقد �شارك
ازرق ال�سيدات من اجل اكت�ساب املهارة واخلربة
والتعود على امل�شاركات الكربى.
ان كرة الطاولة ل�سيدات الكويت حديثة عهد
بال�ساحة الدولية لكنها اثبتت تواجدها بقوة
ويرجع ذلك للجدية يف التدريبات والرغبة من
�سيدات الكويت يف ان يكون لهن �ش�أن ومركز
متقدم.
ان ك��رة الطاولة لل�سيدات تنتظر الدعم من
امل�س�ؤولني عن الريا�ضة لتوا�صل م�شوارها
وحتقق للكويت امل��زي��د م��ن االجن���ازات وكرة
الطاولة تعترب من االلعاب املتميزة يف
الريا�ضة الن�سائية.

فريحة األحمد :نادي الفتاة حقق الكثير من اإلنجازات هذا الموسم
قالت رئي�سة جمل�س �إدارة نادي «الفتاة»
الريا�ضي ال�شيخة فريحة الأحمد �إن النادي
حر�ص على حتقيق العديد من الأهداف من
�أهمها تكوين ال�شخ�صية املتكاملة للفتيات
م��ن النواحي الريا�ضية واالجتماعية
والثقافية وال�صحية والدينية يف �إطار
ال�سيا�سة العامة للدولة وخطة الهيئة
العامة للريا�ضة.
و�أو�ضحت �أن النادي عمل بجد واجتهاد
على تهيئة الفرق الريا�ضية الن�سائية
ال��ق��ادرة على املناف�سة و�إح���راز مراكز
متقدمة بني الدول.
ولفتت �إلى ان م�شاركات النادي العديدة
يف الكثري من الأن�شطة الريا�ضية منها
م�شاركة فريق كرة القدم يف بطولة جامعة
الكويت واجلامعات اخلا�صة وم�شاركات
�أخرى مع النوادي الن�سائية يف الكويت
و�أكادميية «�إيفرتون».
و�أ�شارت �أي�ضا �إلى اختبارات ترقي الأحزمة
لفريق التايكوندو وتنظيم بطوالت كرة
ال�سلة وبطولة الكويت املفتوحة للتن�س
الأر�ضي والبطوالت الرم�ضانية ناهيك عن
املع�سكرات الداخلية للكراتيه.
وذكرت �أن النادي حقق خالل الفرتة 2016
  2017العديد من الإجنازات الريا�ضيةاملحلية منها م�شاركة فرق �ألعاب القوى
والكراتيه وكرة القدم وكرة الطاولة وكرة
ال�سلة والكرة الطائرة يف بطوالت حملية.

و�أ�شادت الى انخراط املر�أة الكويتية يف
املجال الريا�ضي قائلة «لدينا العبات
قادرات على العطاء لرفع علم الكويت يف
خمتلف املحافل الريا�ضية».
ونوهت بالريا�ضة الن�سائية الكويتية
التي قطعت �شوطا طويال يف كل ميادين
املناف�سة يف ال�سنوات الأخ�يرة وبرزت
الى العاملية «انعكا�سا لإميان الكويت
وقيادتها احلكيمة بحق املر�أة يف ممار�سة
الن�شاط الريا�ضي مبختلف �صوره».
من ناحيتها ا�ستعر�ضت ع�ضوة جمل�س �إدارة
اللجنة الأوملبية ورئي�سة جلنة ريا�ضة
امل���ر�أة يف اللجنة الأوملبية الكويتية
فاطمة حيات �أه��داف اللجنة الرئي�سية
الثالثة و�أولها تطوير الهيكل التنظيمي
للريا�ضة الن�سائية يف الكويت بالتعاون
مع الهيئة العامة للريا�ضة واالحتادات
والأندية الريا�ضية.
وقالت حيات �إن الهدف الثاين يتمثل يف
ت�أ�سي�س منتخب وطني لكرة القدم متهيدا
للم�شاركة يف ت�صفيات العامل عام 2024
ملا لكرة القدم من �شعبية وقبول لدى
الفتاة الكويتية.
وذكرت �أن الهدف الثالث ين�ص على تنظيم
و�إط�ل�اق حملة توعية وطنية لتحفيز
وت�شجيع الفتيات على امل�شاركة بفاعلية
يف الريا�ضة وحماولة تغيري وجهة نظر
املجتمع جتاه ريا�ضات املر�أة.

و�أو���ض��ح��ت �أن���ه مت فعليا ال��ب��دء يف
بع�ض اخلطوات منها تطوير الهيكل
التنظيمي وت�شكيل جلان ن�سائية يف
عدة احتادات ريا�ضية منها اال�سكوا�ش
والتن�س الأر���ض��ي .وبينت �أن �شهر
رم�ضان املا�ضي �شهد �أول بطولة لكرة
القدم الن�سائية الر�سمية حتت �إ�رشاف
احتاد كرة القدم وتوفري حكام وطنيني
بح�ضور وزير التجارة وال�صناعة وزير
الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب بالوكالة خالد
الرو�ضان واملدير العام للهيئة العامة
للريا�ضة ب��الإن��اب��ة ال��دك��ت��ور حمود
فليطح.
ودعت حيات �إلى �رضورة �إتاحة الفر�صة
�أمام ال�شابات الريا�ضيات يف الأندية
الريا�ضية واال�ستفادة من خرباتهن
يف الإدارة وتنظيم البطوالت لالرتقاء
بالريا�ضة الن�سائية يف البالد واحداث
التغيري املطلوب والأمر بحاجة جلهود
اجلميع واالمي���ان ب�أهمية الريا�ضة
الن�سائية.
و�أ�شارت �إلى �أن الريا�ضة الن�سائية يف
الكويت مل ت�صل �إلى مرحلة االحرتاف
ومل ت��ت��م اال���س��ت��ف��ادة م��ن الالعبات
الكويتيات املخ�رضمات كمدربات
للرباعم والنا�شئة م�ؤكدة �رضورة دمج
الريا�ضة الن�سائية باجل�سم الريا�ضي
لتحقيق حلم فتيات الكويت.

• فريق كرة القدم بنادي الفتاة

براعم طائرة كاظمة حققوا الثنائية الموسم الماضي
كتب يحيى �سيف:

• براعم طائرة كاظمة

انعك�س اهتمام ادارة نادي كاظمة بفئة
الرباعم للكرة الطائرة على نتائج الفريق
يف املو�سم املا�ضي حيث متكن العبوه من
حتقيق ثنائية تاريخية والفوز ببطولتي
ال��دوري والك�أ�س وت��وج الفريق بك�أ�س
الدوري بعد تغلبه على برقان يف اجلولة
االخ�يرة من البطولة وح�صل القاد�سية
على املركز الثاين بفوزه على الكويت
بثالثة ا�شواط مقابل �شوط واحد ليحتل
العميد املركز الثالث ونال كاظمة اللقب
م�سجال العالمة الكاملة بفوزه بجميع
املباريات التي خا�ضها يف بطولة الدوري
من دون هزمية وفاز بالبطولة بجدارة
وا�ستحقاق ..وت�أكيدا لدعم ادارة النادي
للفريق وت�شجيع العبيه على اال�ستمرار يف
التفوق والبقاء يف ال�صدارة واالحتفاظ
بااللقاب والبطوالت قام رئي�س النادي
ا�سعد البنوان بتكرمي الالعبني واجلهازين
االداري والفني للفريق يف ح�ضور امني
ال�رس يو�سف بو�سكندر وعبدالله ال�صانع
واملدرب عادل بن زيد وامل�رشف ا�سماعيل
د�شتي ..وا�شاد العبو الفريق مع جهازهم

الفني بهذا التكرمي م�ؤكدين �أنه �سيكون
دافعا ملزيد من اجلهد وموا�صلة التدريب
بنف�س اجلدية وااللتزام من اجل املحافظة
على االجناز الذي حتقق واملناف�سة بقوة
يف البطوالت املقبلة.
ويف ال�سياق نف�سه اك��د اع�ضاء جمل�س
االدارة ال��ذي��ن ح����ضروا التكرمي وعلى
ر�أ�سهم رئي�س النادي ا�سعد البنوان ان
النادي يويل اهتماما كبريا بهذه الفئة
م��ن جميع اجل��وان��ب البدنية والفنية
باال�ضافة الى متابعة م�ستواهم الدرا�سي
والتح�صيل العلمي حيث ي�سخر النادي
جميع امكانياته لدعم فئة الرباعم الذين
ميثلون القاعدة لفرق املراحل ال�سنية
والفريق االول فيما بعد ..ومت تكرمي
الالعبني احمد النا�رص وعبداملح�سن
الها�شم و�سعد الع�ساف وعبدالوهاب
املطريي وعبدالرحمن عبدالله وعمر
ال�سلمان وابراهيم االحمر وجا�سم وليد
ويو�سف الهوميل ومعاذ الكندري ويو�سف
املطريي ومبارك وليد ويعقوب القالف..
وج��ددت االدارة اجلهاز الفني بالتعاقد
مع املدرب الوطني حممد ال�سلمان لفئة
الرباعم.

