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إشادة مصرية بحفاوة استقبال األخضر

االتحاد السكندري يختتم تدريباته اليوم استعداداً للعربي في البطولة العربية

ي��وا���ص��ل ال��ف��ري��ق الأول لكرة
القدم بنادي االحتاد الك�سندري
تدريباته اجلماعية على ملعب
نادي الن�رص ا�ستعدادا ملواجهة
العربي يف البطولة العربية غدا
االثنني.
وا���ش��اد رئي�س ن��ادي االتخاد
ال�سكندري بحفاوة اال�ستقبال
العرباوي وكرم ال�ضيافة وا�شار
�إلى انه امر غري م�ستغرب على
اال�شقاء بالكويت
وكان قد حر�ص رئي�س العربي
عبد العزيز عا�شور على ا�ستقبال
بعثة ال��ف��ري��ق الأول للفريق
امل�رصي.
وو���ص��ل��ت �إل���ى ال��ك��وي��ت م�ساء
اجل��م��ع��ة بعثة ف��ري��ق االحت���اد
ال�سكندري ،ا�ستعدادا ملواجهة
فريق العربي يوم الإثنني املقبل،
�ضمن مناف�سات ذهاب دور الـ 32
من ك�أ�س حممد ال�ساد�س للأندية
العربية الأبطال.
وك���ان يف ا�ستقبال وف��د زعيم
الثغر الذي تقدمه رئي�س النادي
حممد م�صيلحي ،رئي�س النادي

العربي عبدالعزيز عا�شور،
وع����دد م��ن امل��ن��ت��م�ين للقلعة
اخل�رضاء.
وتوجه فريق االحت��اد �إل��ى مقر
�إق��ام��ت��ه يف �أح��د ف��ن��ادق مدينة
ال�ساملية ،حيث ق��رر اجلهاز
الفني ب��ق��ي��ادة امل���درب طلعت
يو�سف �إلغاء احل�صة التدريبية
والتي كانت خم�ص�صة على �ستاد
نادي الن�رص بجليب ال�شيوخ فور
الو�صول وتدريب �أم�س يف اليوم
التايل مبا�رشة.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن االحت����اد
ال�سكندري و���ص��ل ل��ل��دور ربع
النهائي يف الن�سخة املا�ضية
ب��ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة ،وجنح
وقتها يف التفوق على ال�ساملية
الكويتي يف دور املجموعات.
وب��دوره يوا�صل الفريق الأول
للعربي تدريباته اجلماعية حيث
يحر�ص املدير الفني اال�سباين
على عالج ال�سلبيات التي كانت
قد ظهرت يف الفرتة ال�سابقة من
اجل تالفيها مع الظهور الر�سمي
الأول للعربي حتت قيادته.

منتخب الكويت يفوز على نظيره العماني
ببطولة الخليج الـ 17لكرة السلة
فاز منتخب الكويت لكرة ال�سلة على نظريه العماين
بنتيجة « »43 - 69يف بطولة منتخبات ال�شباب
حتت � 18سنة لدول جمل�س التعاون اخلليجي التي
ت�ست�ضيفها مملكة البحرين.
وقدم منتخب ال�سلة الكويتي مباراة رائعة وم�ستوى
متميز ًا حمققا بذلك ثالث انت�صار له يف البطولة
اخلليجية.
و�أ�شاد م�ساعد مدرب منتخب الكويت لكرة ال�سلة وليد
الهندي ب�أداء الالعبني القوي وامل�ستوى املتميز يف
البطولة داعيا الالعبني الى بذل املزيد من العطاء
لتحقيق االنت�صار والت�أهل للبطولة اال�سيوية.
وهن�أ الهندي الالعبني واجل��ه��از الفني واالداري
بتحقيق منتخب ال�سلة الفوز الثالث يف البطولة على
ح�ساب املنتخب العماين.

و�أعرب عن �شكره وتقديره لرئي�س االحتاد الكويتي
لكرة ال�سلة ر�شيد العنزي و�أع�ضاء جمل�س االدارة ملا
يقومون به من جهود لدعم الفريق.
ويف املباراة الثانية تغلب املنتخب القطري على
نظريه االم��ارات��ي بنتيجة « »50 - 63فيما حقق
املنتخب البحريني املت�ألق واملت�صدر حتى االن يف
البطولة فوزه الرابع على ح�ساب املنتخب ال�سعودي
بنتيجة «.»42 - 122
وي�شارك يف بطولة اخلليج الـ 17لكرة ال�سلة لل�شباب
التي حتت�ضنها مملكة البحرين يف الفرتة من  19حتى
� 25أغ�سط�س احلايل جميع املنتخبات اخلليجية.
وتعد هذه البطولة م�ؤهلة للم�شاركة يف البطولة
الآ�سيوية حيث يت�أهل فيها �صاحبا املركزين الأول
والثاين.

• االحتاد السكندري لدى وصوله إلى مطار الكويت

أقام عدة لقاءات ودية مع ناديي بي في سي ودوناكاسي الهنغاريين

«أزرق الطاولة» يشارك في بطولة بودابست
الدولية للفردي

الخضري :المعسكرات الخارجية والمشاركة في البطوالت الدولية تسهمان في تطور «الطاولة»

• أزرق الطاولة في معسكره التدريبي بهنغاريا

يوا�صل منتخبنا الوطني لكرة الطاولة بجميع مراحله ال�سنية تدريباته
ال�صباحية وامل�سائية يف مع�سكره اخلارجي يف هنغاريا ،و�سي�شارك العبو
حتت 13و � 15سنة يف بطولة بوداب�ست الدولية املفتوحة لكرة الطاولة
للفردي ،والتي تقام مناف�ساتها خالل يومي الأربعاء واخلمي�س املقبلني،
وت�شهد م�شاركة وا�سعة لالعبي العديد من الأندية الأوروبية من خمتلف
الأعمار على �أن يعود الوفد اجلمعة املقبل.
وقد �أجرى «�أزرق الطاولة» خالل مع�سكره التدريبي عددا من املباريات
الودية للفردي مع ناديي بي يف �سي ودوناكا�سي الهنغاريني ،وقدم العبو
الأزرق خاللها م�ستويات متميزة ونتائج �إيجابية يف �أغلب املباريات
وجلميع الفئات بقيادة املدير الفني �صربي جمعان.
من جهته �أ�شاد نائب رئي�س احتاد كرة الطاولة ورئي�س الوفد خالد اخل�رضي

بااللتزام التام جلميع الالعبني بالربنامج الفني والتعليمات الإدارية،
م�ؤكدا ب��أن املع�سكر حقق جميع الأه��داف املرجوة �سواء على اجلانب
التكتيكي �أو البدين وهو ما مل�سناه من خالل متابعتنا اليومية لالعبني.
و�أك��د اخل�رضي �أن �إقامة مثل هذه املع�سكرات ب�شكل دوري وامل�شاركة
املنتظمة يف البطوالت الدولية الإقليمية منها والقارية من �ش�أنه �أن ي�سهم
بتطوير كرة الطاولة الكويتية ب�شكل عام ،ولي�س العبي املنتخب فقط،
مو�ضحا االختيار �شمل املتميزين من جميع الأندية؛ وعليه ف�إن تطورهم فنيا
�سيعود بالنفع على فرقهم ،وتاليا بارتفاع م�ستوى املناف�سة يف بطوالت
الدوري والك�أ�س والفردي املحلية ،و�أ�شاد اخل�رضي مبتابعة رئي�س جمل�س
الإدارة علي الدبو�س وجميع الأع�ضاء للوفد وحر�صهم على توفري حتقيق
�أق�صى ا�ستفادة ممكنة جلميع العبي الأزرق.

اللعبة تشهد مرحلة كبيرة من التطوير في الموسم المقبل

اتحاد التنس أصدر قائمة التصنيف لالعبين ...وقبازرد األول في الكويت
ت�شهد لعبة التن�س تطور ًا ملحوظا وحتقق اجنازات
متميزة على امل�ستوى اخلليجي والعربي وت�شعل قوة
�ضاربة يف ا�سيا حيث تناف�س وبقوة يف البطوالت
القاربة ولدينا العديد من االبطال الذين ي�سطرون
تاريخا م�ضيئا با�سم الكويت.
واحلقيقة التي ال يختلف عليها اثنان ان ال�شيخ احمد
اجلابر يقود االحتاد الكويتي للتن�س بكل اقتدار وله
ر�ؤية حتققت منها االجن��ازات التي حققها االحتاد
م�ؤخرا بالتعاون مع اع�ضاء جمل�س االدارة التي تتفق
مع ر�ؤية ال�شيخ احمد اجلابر ،لذلك فان االحتاد
ي�سري بخطوات واثقة نحو املزيد من التطوير وال
�شك ان لعبة التن�س �سوف ت�شهد خالل ال�سنوات
املقبلة مرحلة جديدة خمتلفة عن ال�سنوات املا�ضية
حيث ان جممع ال�شيخ عبدالله اجلابر للتن�س �سوف
يت�سلمه االحتاد يف مطلع العام املقبل و�سوف يلعب
دورا كبريا يف رفع م�ستوى لعبة التن�س يف الكويت
مبا ميتلكه من امكانات �ست�ساعد العبينا يف التن�س
من تطوير مهاراتهم ورفع لياقتهم البدنية هذا من
ناحية اجلانب الفني ..اما اجلانب االداري فان
احتاد التن�س من �أف�ضل االحتادات التي ت�ضع برامج
املو�سم وتعلن عنها قبل انطالق امل�سابقات بوقت
ٍ
كاف حتى ت�ستطيع االندية ان جتهز العبيها وتكون
الفائدة ملنتخبنا الوطني من اجل ان يكون جاهزا

بدنيا الن املدير الفني للمنتخب له ر�ؤية خمتلفة
عن مدربي االندية يف اعداد الالعبني من الناحية
الفنية.
وكعادة احتاد التن�س وقبل بداية املو�سم اجلديد -2019
 2020ا�صدر قائمة الت�صنيف ال�سنوي جلميع العبي
التن�س بكل الفئات حتى ميكن لكل العب ان يعلم اين
موقعه يف ترتيب الت�صنيف حتى يعمل على حت�سينه او
املحافظة عليه اذا كان على ر�أ�س قائمة الت�صنيف يف
الفئة التي ينتمي اليها وجاءت على النحو التايل:
�أوال :فئة � 10سنوات
• الأول مهدي �صباح «نادي الريوموك»
• الثاين م�ساعد مدوه «نادي كاظمة»
• الثالث حممد قلي «نادي الكويت»
• الرابع يو�سف الوزان «نادي كاظمة»
فئة � 12سنة
• االول حممد العو�ضي «نادي الريموك».
• الثاين يو�سف اللنقاوي «نادي الريموك».
• الثالث عبدالرحمن العبدالله «نادي الريموك».
• الرابع عمر حمجوب «نادي خيطان»
• اخلام�س عبدالله دهراب «نادي خيطان».
• ال�ساد�س طارق �سعود «نادي ال�ساملية».
• ال�سابع احمد احلميدان «نادي خيطان».
• الثامن ح�سن جمال «نادي ال�ساملية».

• التا�سع خالد بافقري «نادي خيطان».
• العا�رش يو�سف قيليب «نادي الكويت».
فئة � 14سنة
• الأول ح�سني ال�شطي «نادي الريموك».
• الثاين عبدالرزاق عبدال «نادي ال�ساملية».
• الثالث يعقوب حممد «نادي الريموك».
• الرابع اريان جيو�شاكو «نادي خيطان».
• اخلام�س حممد بوعبا�س «نادي ال�ساملية».
• ال�ساد�س مهدي قا�سم «نادي الريموك».
• ال�سابع عثمان االن�صاري «نادي خيطان».
• واحتل املركز الثامن  3العبني هم طارق �سعود «نادي
ال�ساملية»  -يو�سف اللنقاوي «نادي الريموك»  -فوزان
اخل�شان «نادي خيطان».
فئة حتت � 16سنة
• االول طالل عنرت «نادي الريموك»
• الثاين حممد بوعبا�س «نادي ال�ساملية».
• الثالث حممد القطان «نادي الريموك»
• الرابع ح�سن البحراين «نادي الكويت».
• اخلام�س يو�سف املجديل «نادي الكويت».
• ال�ساد�س عبدالرزاق عبدال «نادي ال�ساملية».
• ال�سابع حممد ال�شطي «نادي الريموك».
• الثامن حممد جمال «نادي ال�ساملية».
• التا�سع طاهر القطان «نادي ال�ساملية».

• العا�رش ح�سني ال�شطي «نادي الريموك».
فئة حتت � 18سنة
• االول بدر عنرت «نادي الريموك».
• الثاين احمد خمي�س «نادي الريموك».
• الثالث طالل عنرت «نادي الريموك».
• الرابع عي�سى قبازرد «نادي الريموك».
• اخلام�س ح�سني علي «نادي الكويت».
• ال�ساد�س طالل الفريحي «نادي الكويت».
• ال�سابع فهد الدو�رسي «نادي خيطان».
• الثامن حممد القطان «نادي الريموك»
• التا�سع بارام �شابلي�ش «نادي خيطان».
• العا�رش حم�سن جمال «نادي ال�ساملية».
فئة ال�سن العام
• االول عي�سى قبازرد «نادي الريموك».
• الثاين عبدالرحمن العو�ضي «نادي الكويت».
• الثالث ح�سن املو�سى «نادي الريموك».
• الرابع عبداحلميد جمعة «نادي ال�ساملية».
• اخلام�س فهد ال�سعد «نادي خيطان».
• ال�ساد�س عبدالر�ضا ابراهيم «نادي خيطان».
• ال�سابع عبداحلميد ال�شطي «نادي الريموك».
• الثامن داود ها�شم «نادي الريموك».
• التا�سع علي ال�شطي «نادي الريموك».
• العا�رش عبدالله املكيمي «نادي الكويت».

• عيسى
قبازرد

