
رياضة
االثنني 23 مايو 2011

55

للرجال ومثلها للسيدات وهي 
بطولة الشيخة شيخة السعد 
والبطولة الكبرى هي بطولة 
األمير الوالد الش���يخ س���عد 

العبداهلل.
وسيتم الكشف خالل املؤمتر 
عن قيم���ة جوائ���ز البطولة 
وعدد الالعبني املشاركني فيها 

الالزم����ة  للصعود  واملهارات 
إلى منص����ات التتويج في أي 
بطول����ة والدلي����ل هو حصول 
الفريق  الالعب����ني في  أغلبية  
على ميداليات ملونة ببطولة 
العالم األخي����رة والتي أقيمت 
الش����هر اجلاري،  في أوكرانيا 
الفريق ميلك  ان  وتابع اجلربا 
عناصر وخامات ممتازة حتت 
قيادة جهاز فني عالي املستوى 
بقيادة املدرب العاملي إسماعيل 
رضوان والذي أضاف لهم الكثير 
من اخلبرة سواء في التدريبات 

أو املباريات الرسمية.
وحقق الالعب����ون عددا من 
امليدالي����ات امللونة وهم: طالل 
اجلرب����ا فضي����ة ق����وة الرمي 
وبرونزي����ة الالي����ت كونتاكت 
بوكس، ماجد املطيري 3 فضيات، 
سعود عويهان عدد 2 برونز، 
وفي فئة الصغار حقق فيصل 
عطية ذهبية وبرونزية، خالد 

وتصنيفهم العاملي كما سيتم 
الكشف عن اخلطة اإلعالمية 
املجه���زة له���ا واملالعب التي 

ستقام عليها املباريات.

عطية عدد 2 برونز، عبدالكرمي 
زياد فضية وبرونزية، كما حقق 
مدرب الفريق إسماعيل رضوان 
فضية وبرونزيتني بعد مشاركته 

كالعب ومدرب في البطولة.

تعك���ف اللجن���ة املنظمة 
العليا لبطولة جنى العقارية 
الدولية لالس���كواش والتي 
ترأسها الشيخة فادية السعد 
على عقد مؤمتر صحافي في 
السابعة والنصف من مساء 
اليوم في مقر لعبة االسكواش 

بنادي القادسية.
ويتحدث في املؤمتر مدير 
البطولة علي الرندي ورئيس 
اللجنة اإلعالمية الزميل خالد 
العدوان���ي ومدي���ر املالعب 
عبدالعزي���ز املطوع عن آخر 
اس���تعداداتهم للبطولة التي 

ستنطلق يونيو املقبل.
وتعتب���ر بطول���ة جنى 
العقارية محطة من سلس���لة 
الكويت  البطوالت تنظمه���ا 
وعدده���ا خم���س بط���والت 
الدولي  حتت أشراف االحتاد 
للعبة واملتمثلة في بطولتني 

حقق معهد اللجنة االوملبية 
للكيك بوكسنغ مراكز متقدمة 
في بطولة  العالم »قوة الرمي« 
والتي أقيمت خالل الفترة من 
1 الى 15 اجل����اري في أوكرانيا 
ومبشاركة 75 منتخبا بحصول 
العبيه على امليداليات الذهبية 

والفضية والبرونزية.
ويتكون فرق معهد اللجنة 
االوملبية للكيك بوكس����نغ من 
طالل اجلرب����ا، ماجد املطيري، 
سعود عويهان، فيصل عطية، 
خالد عطية، عبدالكرمي زياد حتت 
قيادة امل����درب العاملي املصري 

إسماعيل رضوان.
من جانبه، قال جنم الفريق 
طالل اجلربا والذي حقق فضية 
في وزن 70 كغم »قوة الرمي« 
وبرونزية بوزن 70 كغم اليت 
كونتاكت كيك بوكس، ان مستوى 
اللعبة تطور كثيرا عن املاضي 
واكتس����ب الالعب����ون الفنيات 

علي الرنديالشيخة فادية السعد

طالل اجلربا مقلدا مبيداليات بطولة العالم

مؤمتر صحافي لبطولة »جنى« لإلسكواش

اجتماع ملجلس إدارة الهيئة اليوم

الكيك بوكسنغ »ذهب« في بطولة العالم

كاظمة بطل الدراجات الهوائية

دورات تدريبية من »برمييير جول«

يعقد مجلس ادارة الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة في ال� 12 ظهر اليوم اجتماعه الدوري 
بقاعة االجتماعات في الدور االرضي مبقر الهيئة 
وذلك ملناقشة املقترحات والتوصيات املنبثقة عن 
اجتماعات اللجنة التنفيذية للمجلس والقوانني 

واللوائح والنظم املتعلق���ة بالعمل الرياضي 
واالجتماعات التي عقدها قطاع الشباب بالهيئة 
مع القوائم الطالبية ف���ي املرحلتني الثانوية 
واجلامعية وما نتج عنها من مقترحات وبند 

ما يستجد من اعمال.

توج فريق الدراجات الهوائية بنادي كاظمة 
بلقب البطولة العامة للعمومي والناشئني بختام 
املوس����م الرياضي للعبة، بعدم����ا تفوق العبوه 
وحصدوا املراكز األولى في الفئتني وتال البرتقالي 
في املركز الثاني بفئ����ة العمومي فريق العربي، 
خالل البطولة التي اختتمت منافس����اتها مساء 
اول من امس في ضاحية الصديق مبنطقة جنوب 
السرة بحضور رئيس اللجنة سالم األحمد وعضو 
مجلس إدارة احتاد العاب القوى ومقرر اللجنة بدر 
العجمي، ومساهمة الشركة الوطنية لالتصاالت 
بتقدمي الكؤوس وامليدالي����ات للفائزين باملراكز 
األولى. من جهته، أش����اد رئيس جلنة الدراجات 
الهوائي����ة في احتاد العاب القوى س����الم األحمد 
مبستوى الالعبني املشاركني في البطولة وبالتحديد 

تقدم برمييير جول أكادمي����ي برعاية مركز 
بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات دورات 
تدريبية في حديقة الش����عب متاحة للجميع من 
س����ن 3 إلى 18 عاما، إضافة إلى اختيار عدد من 
الالعبني للقيام برحالت دورية إلى اململكة املتحدة 
لزيارة أفضل اندية ال����دوري اإلجنليزي املمتاز 

العبوا كاظمة الذين متكنوا من حصد األلقاب بكل 
جدارة واستحقاق. وطالب الهيئة العامة للشباب 
والرياضة باعتماد اللعبة بشكل رسمي واحتساب 
نقاط لها في كأس التفوق العام من اجل تشجيع 
األندية الرياضية على املشاركة بهذه اللعبة التي 
متلك قاعدة كبيرة من الشباب الراغب في ممارستها 
على املستوى احمللي واخلارجي. وكشف األحمد أن 
جلنة الدراجات الهوائية ستجتمع خالل األسبوع 
املقبل من اجل تشكيل وفد منتخبنا الوطني الذي 
سيمثل الكويت في البطوالت اخلارجية املقبلة. 
وشكر األحمد رجال األمن والطوارئ الطبية الذين 
رافقوا الالعبني طوال ساعات البطولة كما شكر 
الشركات التي ساهمت في دعم السباق من خالل 

تقدميها الهدايا وحتفيزها لالعبني.

والتدرب معهم. وتقدم برمييير جول أكادميي في 
الكويت بالتعاون مع نادي إيڤرتون نفس برنامج 
الدوري املمتاز الذي ساعد في تطوير جنم هجوم 
مان يونايتد واين روني الذي بدأ تطوير مهاراته 
الكروية كالعب صغير في نادي إيڤرتون من خالل 

اتباع نظام تدريب فريد من نوعه.

فريق »دراجات كاظمة« على منصة التتويج

العبون من برمييير جول أكادميي في ستاد »أولد ترافورد«

أعرب رئيس نادي القادسية 
فواز احلساوي عن اسفه الشديد 
ملا يتعرض له الفريق االول لكرة 
القدم بالنادي من هجوم غير مبرر 
من قبل البعض رغم ما يحققه 
الفريق من تقدم واضح وفوزه 
مؤخرا ببطولة الدوري املمتاز، 
باالضافه الى تأهل االصفر الى 
النهائي لبطولة  الدور نص���ف 
كأس االمير، كما انه احتل املركز 
االول في مجموعته بكأس االحتاد 

اآلسيوي.
وقال احلساوي، في تصريح 
خ���اص ل���� »األنباء«: لالس���ف 
الشديد هناك من يحاول عرقلة 
مسيرة »بنو قادس« نحو حتقيق 
البطوالت ولالس���ف ايضا هم 
من محبي النادي وممن يدعون 
والءهم للقلعة الصفراء، لكنهم 
في املقابل جتدهم يحاربون فريق 
الكرة لتحقيق اجندة خاصة بهم 
لم تعد تنطلي على احد، مشيرا 
الى ان هذا االمر انكشف عندما 
حاولوا اختالق املشاكل منذ ان 
مت اعالن توقيع ش���ركة »ڤيتو« 
عقدا مع املدرب الكرواتي رادان، 
مؤكدا ان توقيع ڤيتو مع املدرب 
ليس معناه انه سيقوم بتدريب 
الفريق االول، رغم انه من املدربني 
املرش���حني لقي���ادة االصفر في 
املوس���م اجلديد اال ان هذا االمر 
يع���ود الى الق���رار النهائي من 
قبل جلنة الكرة التي تضم فواز 
احلساوي ومحمد البناي وناصر 
الشرهان ورفاعي الديحاني، ومتى 
رأت اللجنة البحث عن غيره، فإن 
شركة »ڤيتو« ستقوم بتسويق 
املدرب سواء كان محليا او خارج 
اللجنة  الكويت، فيما س���تقوم 
البديل وس���يكون  بالبحث عن 
من ضمن االس���ماء الثالثة التي 
الك���رة وهم:  حصرته���ا جلنة 
الكرواتي دراغان مدرب الوحدات 
االردني حاليا والصربي غوران 
مساعد املدرب احلالي بالقادسية 
واملدرب الوطني محمد ابراهيم، 
وسيتم االعالن عن هوية املدرب 
بعد آخر مباراة يخوضها االصفر 

في هذا املوسم.

محاوالت مرفوضة

واض���اف احلس���اوي: م���ن 
االم���ور التي حت���ز بالنفس ان 
هؤالء املتصيدين باملياه العكرة 
استغلوا موضوع املكافأة املالية 
التي تبرع���ت بها للفريق االول 
وه���ي عبارة عن 100 الف دينار 
نظير فوز االصفر بلقب بطولة 
املمتاز هذا املوس���م،  ال���دوري 
واعالني أنها االكبر على مستوى 
نادي القادسية لتحقيق اغراضهم 
الش���خصية، وذكروا أن ذلك لم 
يكن صحيح���ا ألن املكافأة التي 
حصل عليها الفريق العام املاضي 
كانت هي االكبر عندما قدمت مع 
شقيقي 150 الف دينار، وبالطبع 
فإن ذلك الكالم غير صحيح نهائيا 
ألن مكاف���أة العام املاضي كانت 
مني ومن ش���قيقي عبدالعزيز 
الذي تبرع ه���و مببلغ 80 الف 

قال مسؤول رياضي ان بطولة 
الكويت الدولية املفتوحة لكمال 
االجسام و» فتنيس«التي نظمها 
اخيرا معهد اوكسجني الصحي 
أف���رزت العدي���د م���ن املواهب 

الكويتية في اللعبة.
واضاف نائب رئيس االحتاد 
اآلسيوي لبناء االجسام ورئيس 
العلي���ا للبطولة بدر  اللجن���ة 
بودي في تصريح ل� »كونا« ان 
البطولة حققت االهداف املنشودة 
منها من خالل مش���اركة ابطال 
اللعبة محليا  الكويت وه���واة 
واختالطهم م���ع عدد من أبطال 

آسيا والعالم.
واكد اهمية البطولة ومكانتها 
الى  العاملي، الفتا  على الصعيد 
ان البطولة اقيمت حتت اشراف 

ه���ذه املعلومة جملة وتفصيال، 
وقال: ان مثل هذا الكالم مرفوض 
متاما وغير صحيح والدليل ان 
نقاط كأس التف���وق في ارتفاع 
مستمر ومجلس ادارة النادي لم 
يقصر مع فرقه الرياضية، وهو 
االمر ال���ذي جعل النادي يتربع 
على جدول ترتيب االندية بنقاط 
كأس التفوق حتى اآلن ويبعد عن 
صاحب املركز الثاني ب� 53 نقطة 
رغم ان هناك العابا لم تنته حتى 
اآلن ومن املمكن ان يرتفع الرقم 
الى اكثر من 300 نقطة للقادسية 
مع نهاية املوسم احلالي، مؤكدا 
في الوقت نفسه انه لم يقصر مع 
فريق كرة اليد حيث كان يكافئ 
الفريق ماليا بعد كل فوز يحققه، 
باالضافة الى تقدمي مكافآت لفرق 
الناشئني باليد بعد فوزهم ببطولة 
الدوري العام، كذلك كافأت فريق 
كرة املاء بعد فوزه بلقب الدوري 
العام والتعاقد مع العب محترف 
لفريق كرة السلة والكرة الطائرة، 
وهناك العديد من االمتيازات التي 
حصلت عليها بقية فرق النادي، 
ولكن لم نعلن عنها في وسائل 

االعالم ألنها جزء من عملنا.

العمل يدا واحدة

وأك���د احلس���اوي ان العمل 
االداري البد ان يحدث فيه بعض 
االخطاء غير املقصودة وهذا جزء 
من اي عمل ناج���ح، لذا نتمنى 
من جماهير الن���ادي ان تراعي 
ذلك جيدا ألنن���ا كمجلس ادارة 
نبذل قصارى جهدنا للوصول 
الى اعلى املراتب، واملطلوب من 
العون  القدساوية مد يد  جميع 
ومساعدة املجلس حتى يتحقق 
الهدف املنشود وراء جلوسنا على 

مقاعد مجلس االدارة.
مبارك الوقيان  ٭

وفي وزن دون 85 كيلوغراما 
فاز بطل آسيا والعرب واخلليج 
رضا القبندي باملركز األول وحل 
مازن سركيس في املركز الثاني 
وتالهما محمد احلواج في املركز 
الثالث ومن خلفه شادي معروف 

في املركز الرابع.
الس���بيعي  وتص���در رامي 
منافسات وزن فوق 85 كيلوغراما 
وتبعه في املرك���ز الثاني انور 
السيد عبدالتواب وجاء ابراهيم 
سامي وقاسم ليث في املركزين 

الثالث والرابع على التوالي.
يذكر ان الفائز باملركز االول في 
األوزان الثالثة حصل على خمسة 
آالف دوالر والثان���ي على ثالثة 
آالف دوالر والثال���ث على ألفي 

دوالر والرابع على ألف دوالر.

التي مت���ت، وامنا كان هجومهم 
جلهلهم مبعرفة تلك احلقائق التي 

ذكرتها لكم.
وأوضح احلساوي ان عالقتي 
مع ابناء الشهيد فهد االحمد عالقة 
اخوية ومتينة وانا اعتبر نفسي 
واحدا منهم وفيهم واحتدي اي 
ش���خص ان يحاول تعكير هذه 
الى  امتدت  التي  املتينة  العالقة 
س���نوات طويلة ومازالت حتى 

اآلن.

االهتمام بجميع األلعاب

وردا على س���ؤال عما يتردد 
حالي���ا عن جتاهل احلس���اوي 
لبقية ألعاب النادي فيما يكون 
االهتمام بفريق كرة القدم، نفى 

الى  العليا واملتسابقني وصوال 
اجلماهير التي كشفت عن الوجه 
احلضاري للكويت بتشجيعها 
جميع املتس���ابقني من مختلف 

البلدان العربية واآلسيوية.
الش���هير  العالم  ومنح بطل 
االميركي بيل هيث البطولة مذاقا 
خاصا من خالل فقرة استعراضية 
قدمها خالل املنافس���ات ونالت 

تقدير واعجاب اجلمهور.
وفيما يتعلق بنتائج البطولة، 
فقد اسفرت منافسات وزن حتت 
75 كيلوغرام���ا ع���ن فوز حمد 
الش���طي باملركز االول ومحمد 
الراش���د باملرك���ز الثاني وعلي 
اسماعيل جلي باملركز الثالث في 
حني حصل عل���ى املركز الرابع 

محمد عبداهلل.

دينار فيما تبرعت انا ب� 70 الف 
دينار، اما مكافأة املوسم احلالي 
وه���ي 100 الف فكانت كلها مني 

شخصيا.

كشف الحقائق

وذكر احلساوي: لالسف لم 
يك���ن بودي ان اتطرق ملثل هذه 
االمور الن التبرع لنادي القادسية 
امنا هو واج���ب على كل محبي 
القلعة الصف���راء وليس »منة« 
مني لكنه عشق للقلعة الصفراء، 
وانا اذكر ذلك لتوضيح احلقائق 
التي قد تغيب عن بعض الناس 
جراء بعض االقالم الصحافية التي 
هاجمت فواز احلساوي بسبب 
عدم معرفتها باالمور الصحيحة 

االحتاد الدولي لكمال االجس���ام 
وادارها حكام من االحتادين الدولي 
واآلس���يوي وذلك حتقيقا ملبدأ 

العدالة بني جميع املتنافسني.
واضاف ان اللجنة حرصت على 
اتاحة الفرصة جلميع منتسبي 
اللعبة دون حتديد عمر معني او 
جنسية محددة من اجل املشاركة 
والتنافس بشرف وروح رياضية 
على املراكز املتقدمة س���واء من 
داخل الكويت او خارجها معربا 
عن شكره لكل من ساهم في اجناح 

البطولة.
وقال ان اجلميع ش���ركاء في 
النج���اح الذي حتق���ق بدءا من 
التي  وس���ائل االعالم املختلفة 
كان���ت حريصة عل���ى تغطية 
املنافسات مرورا باللجنة املنظمة 

احلساوي بجانب كأس املرحوم مبارك احلساوي

عرض من البطولة )متني غوزال( بدر بودي يسلم درعا ألحد الفائزين 

صاحب السمو األمير يصافح فواز احلساوي عندما حقق القادسية لقب بطولة سموه العام املاضي

أعرب عن أسفه للحملة غير املبررة التي تدار ضده

احلساوي لـ »األنباء«: تبرعاتي للقادسية ليست »مّنة« إمنا عشق له

بودي: بطولة كمال األجسام أفرزت املواهب

املتصيدون باملياه 
العكرة استغلوا 
املكافأة املالية 
ألغراض شخصية


