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لقطة من احدى املباريات

كاظمة يهزم البسيتين..  والنصر يتغلب 
على األهلي في »طاولة الخليج«

اعتلى كاظمة صدارة املجموعة الثانية في اليوم االول لبطولة االندية 
اخلليجية الـ 24 لكرة الطاولة التي انطلقت أمس على صالة نادي كاظمة، 
بعد ان فاز بسهولة على البسيتني البحريني 3-0، بتغلب مشاري البغلي 
على محمد رضي 3-2، وحسني البحراني على حسني ماجد 3-0، ونبيل 

السلطان على مجاهد محمد بنفس النتيجة. 
وفاز االحتاد السعودي على الريان القطري 3-1، بتغلب عبدالعزيز 
العباد على ناصر عباد 3-2، ورعد الشــــريف على خليفة ناصر 0-3، 
وعبدالعزيز العباد على فهد املغني 3-0، وحقق االنتصار الوحيد للريان 
فهد املغني على فهد احلوطي 3-1، كما فاز البحرين البحريني على الوصل 
اإلماراتي 3-1، بفوز راشد ماجد على جاسم محمد 3-0، وحمد بوحجي 
على وليد احمد 3-2، وحمد بوحجي على جاسم محمد 3-0، وعبداهلل 
علي )الوصل( على عيسى احلداد 3-1. وفي اطول مباريات اليوم األول 
وأكثرها متعة واثارة، جتاوز النصر االماراتي عقبة األهلي الســــعودي 
3-2، بفوز راشد عبداحلميد على منصور عالم 3-2، وفيصل عباس على 
اكرم الغامدي 3-0، وراشــــد محمد على منصور عالم 3-2، بينما حقق 
االهلي فوزا عن طريق خالد احلربي الذي فاز على راشــــد محمد 2-3، 
وعلى راشد عبداحلميد 3-0. وكانت قرعة البطولة قد اسفرت عن وقوع 
الســــاملية في املجموعة األولى الى جانب االحتاد السعودي والبحرين 
والوصل والريان، بينما وقع ممثل الكويت الثاني كاظمة في املجموعة 
الثانية مع العربي القطري والنصر والبسيتني واألهلي.وكانت القرعة 
موجهة بحيث جتنبت وقوع فريقني من دولة واحدة في مجموعة واحد. 
من جانبه قال مدرب كاظمة جالل الدين هاشم ان العبيه قدموا مستوى 
جيدا في أول ظهور لهم بالبطولة، مشيرا الى ان مباريات االفتتاح دائما 
ما تظهر مبســــتوى متواضع بسبب االرتباك وقلة التركيز. وأضاف ان 
العبيه واجهوا خصما قويا مؤكدا ان الفوز بثالثة اشواط نظيفة ال تقلل 
من قوة البسيتني، مضيفا انه يسعى الى الصدارة لكي ال يواجه الساملية 
في نصف النهائي. وبني ان املنافس األقوى له في املجموعة هو األهلي 

السعودي الذي يعتبر من الفرق املرشحة الحراز اللقب.

بوسكندر: متفائل بالنجاح

أشــار أمني سر نادي كاظمة حسيــن بوسكندر الى ان أجواء البطولة 
تدعو إلى التفاؤل بنجاحهــــا الن اللجنة املنظمة وفرت احدث األجهزة 
والتقنيات للظهور مبســــتوى يليق بهــذا احلــدث، مشيرا إلى ان إدارة 
كاظمــة لن تتوانى في توفير أي طلب حتتاجه الفرق او اللجنة املنظمة، 

معربا عن سعادته بتنظيم البطولة على صالة شاهني الغامن.
مــن جانب اخر، حرص رئيس نادي الساملية عبداهلل الطريجي على 
االجتماع بالعبي فريقه وحثهم على التألق في البطولــة، وذلك من أجل 
االحتفاظ باللقــب، ومواصلــة التألــق فــي سماء كرة الطاولة اخلليجية، 
وابــدى ارتياحه الســــتعــدادات السامليــة للبطولــة، وتوقــع ان يكون 

اللقب من نصيب فريقه. 

البسيتين يفتقد شمسان 

بدوره، اشاد اداري نادي البسيتني محمود سند بقرار مشاركة فريقني 
من كل دولة في البطولة، وقال ان هذا النظام سيزيد من حدة املنافسة، 
وسيســــاعد في اتساع دائرة املنافسة بني الفرق املشاركة على اللقب.و 
اشار الى ان اســــتعدادات فريقه قد اقتصرت على إقامة معسكر داخلي 
في البحرين، واملشاركة في بطولة ودية. واوضح سند ان فريقه يضم 
مجموعة مميزة من الالعبني ابرزهم بدر شمسان العب املنتخب البحريني 
الذي تعذر وصولــه مــع وفــد الفريق بسبب ظــروف عملــه، مشيــرا 
الــى ان مسؤولي النــادي يسعــون الى حل جميع املشكالت التي تعوق 

التحاق الالعب في البطولة.

فادية السعدالسالمية حامل اللقب يصطدم باالتحاد في المجموعة األولى
 تتفقد االستعدادات 

»البحري« يشيد بتكريم »الهيئة« لالعبيه
أشــــاد أمني السر العام في النادي البحري خالد الفودري بالتكرمي 
املتميز الذي حظي به العبو النادي من الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
والذي شمل العبي السباحة والشراع والتجديف والدراجات املائية.

وأشار الى أن هذا التكرمي املتميز خاصة ألبطال العالم في الدراجات 
املائية يوسف العبدالرزاق ومحمد بو ربيع وبقية أبطال »اجلت سكي« 
من شــــأنه أن يساهم في تشــــجيع هؤالء األبطال، وبقية الالعبني في 
االستمرارية بثبات من أجل تعزيز اجنازاتهم، ورفع مستوى قدراتهم 

وامكاناتهم.
مــــن جانب آخر، قال الفودري ان مجلس إدارة النادي وبإيعاز من 
رئيس النادي اللواء فهد الفهد، وضع ضمن اهتماماته تعزيز امكانات 
جميع الفرق الرياضية، والسعي لتذليل العقبات التي تواجه األجهزة 
اإلداريــــة والفنية، وإلــــى ضرورة الوقوف أمام الســــلبيات بوضوح 

وشفافية من أجل معاجلتها.

العليا  اللجنة  تقوم رئيســــة 
العالم للرجال  املنظمة لبطولــــة 
لالسكواش على كأس األمير الوالد 
الشيخ سعد العبداهلل الشيخة فادية 
السعد بجولة تفقدية يرافقها مدير 
البطولة محمود اجلزاف عصر اليوم 
الى اللجــــان العاملة في البطولة 
لالطالع على آخر اســــتعداداتها 
وما اجنزته قبل انطالق البطولة 
الدولية فــــي 1 نوفمبر ولغاية 7 
منه مبشاركة افضل جنوم اللعبة 

واملصنفني واحملترفني.


