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منتجع هيلتون الكويت يفتتح 

أبواب أكاديمية البراعم لكرة القدم

بدأت أكادميية البراعم لك���رة القدم األولى 
بالتع���اون مع نادي ايڤرتون االجنليزي، الذي 
أشرف على تدريب امهر العبي الكرة االوروبية 

وخاصة اإلجنليزية.
وكان اليوم األول مفعما بالنشاط واحليوية 
من قبل املشاركني الذين التحقوا باالكادميية، ومت 
تقسيم البراعم إلى فئتني، ضمن الفئة االولى من 
سن اخلامسة حتى التاسعة، فيما ضمت الفئة 

الثانية من سن العاشرة حتى الرابعة عشرة.

وتعتبر األكادميية فرص���ة لتنمية مواهب 
األطفال ف���ي هذه اللعبة الش���عبية االولى في 
العالم، ويش���رف عليه���ا مجموعة من مدربني 
مش���هورين في عالم االحتراف، وستكون مدة 

االكادميية 6 أسابيع.
النادي الصحي جاهز الستقبال اطفالكم بكامل 
الرعاية واألجواء اآلمنة املخصصة لهم، منتجع 
هيلتون الكويت دائما سباق في السعي لتطوير 

األجيال وتنمية مهارات الصغار.

تنمية املهارات

)محمد ماهر(عبداحملسن البابطني متوسطا غازي البابطني وبطل العالم رويس جريسي 

البطل العاملي جريسي في زي اللعبة

تدريب البراعم

براعم أكادميية إيڤرتون

اليمني علي النونو يحاول تخطي البحريني أحمد حسان            )أ.ف.پ(

Sidekick البابطين: نطمح إلى عمل احترافي في أكاديمية
دورة تدريبية في »الجيوجتسو« بمشاركة بطل العالم جريسي

أكد عبداحملس���ن البابطني، 
 Sidekick مؤس���س أكادميي���ة
للفنون القتالية، أن األكادميية 
تستضيف دورة تدريبية في 
فن اجليوجتسو ملدة 3 أيام في 
21، 22 و23 اجلاري في صالة 
عبدالعزيز اخلطيب في النادي 

العربي.
املباريات  ويش���ارك ف���ي 
العالم في  التدريبي���ة بط���ل 
البرازيلي  القتالية  الرياضات 

رويس جريسي.
وبنينّ البابطني انه يسعى ومن 
خالل هذه االكادميية الى ايجاد 
منظومة لعمل بشكل احترافي 
من اجل صناعة العبني موهوبني 
ف���ي احملافل  البالد  ميثل���ون 
الدولية، فكما هو معروف ان 
هذه اللعبة اجليوجتس���و من 
املرشح الن تكون ضمن االلعاب 

االوملبية 2016 في البرازيل.
واشار البابطني الى انه شاهد 
ومن خالل السنتني املاضيتني 
العديد من املواهب في الكويت 
اكثر من الفترة التي قضاها في 
ممارسة اللعبة و10 سنوات في 
الواليات املتحدة االميركية، ولكن 
الفرق ما بني الكويت واميركا 
انهم يعملون بنظام احترافي 
وهنا هواية لذلك جتد الهاوي 
يتدرب لتطبيق احلركة القتالية 
مرة واحدة بينما احملترف يعمل 

على أال يخطئ بها.
من جانبه، قال غازي البابطني 
ان الهدف م���ن هذه االكادميية 
ه���ي الوصول الى املس���توى 
االحترافي في االلعاب القتالية 
واالرتفاع باملستوى املطلوب 
في ه���ذه اللعبة، مش���يرا الى 
ان ه���ذه االكادميية هي االولى 
في الكويت الت���ي تعمل على 
التدريب االحترافي في االلعاب 

القتالية.
وناشد املسؤولني الرياضيني 
ف���ي البالد عل���ى االهتمام في 
االلعاب القتالية النها اصبحت 
جزءا مهما في املنظمة االوملبية 
وكل ال���دول املتقدمة رياضيا 
تولي اهتماما بها من اجل رفع 
اس���م هذه الدول ف���ي احملافل 

الرياضية العاملية.
من جهته، بنينّ البطل العاملي 
البرازيلي رويس جريسي ان 
اللعبة ليست محصورة  هذه 
في املمارسة على فئات معينة 
س���واء بالعمر او احلجم، فهي 
لعبة دفاعية عن النفس تعطيك 
مفه���وم كيفية ان حتافظ على 
رباطة جأشك وانت حتت تهديد 
اخلصم االقوى منك، لذلك من 
غير املنطقي حصرها على فئات 

معينة.
واضاف ان هذه اللعبة ليست 
مأخوذة م���ن االلعاب القتالية 
االخرى بل هي لها كيانها اخلاص 
وتكتيكها الذي ميكن العمل به 
باس���تقاللية كبيرة بعيدا عن 

القتالية الواسعة االنتشار في 
العالم.

الرياضة  وتس���تعد ه���ذه 
البرازيلي���ة لدخ���ول منطقة 
اخلليج العربي والشرق األوسط 
من الباب العريض وهي عبارة 
عن خليط فنون الدفاع الذاتي 

وأساليب القتال األرضي.
كما تعتبر اجليوجتسو ثاني 
أسرع رياضة انتشارا في العالم 
بعد كرة القدم، هذا وباإلضافة 
إلى نيل البرازيل حق استضافة 
األلعاب األوملبية في عالم 2016 
مما يتيح إدراج هذه اللعبة كأحد 
املنافس���ات األوملبية املعتمدة 
في املستقبل القريب. بدراسة 
تاريخ رياضة اجليو جتس���و 
نتبني أنها تستقي جذورها من 

بالد اإلغريق.
عرفت ه���ذه الرياضة ألول 
مرة عندما قام الكسندر األكبر 
)356 � 323 قبل امليالد( بغزو 
الهن���د وجل���ب مع���ه ثقافات 
اإلغريق الرياضية ومنها لعبة 
القتال  اجليوجتس���و لفنون 
والدف���اع عن النفس � ويعتقد 
الرياضات  معظم املؤرخني أن 

تلقى هذه اللعبة شعبية كبيرة 
في الكويت كما هي عليه احلال 

في البرازيل ودول اخرى.

لمحة عن الجيوجتسو

وفي حملة عنها تعتبر رياضة 
الرياضات  اجليوجتس���و من 

الع���اب الكراتي���ه او اجلودو، 
القتال على  فمس���ماها يعني 

االرض.
وابدى جريس���ي سعادته 
بالتواجد في الكويت خصوصا 
بعدما تلقى الدعوة من صديقه 
عبداحملسن البابطني، متمنيا ان 

ذات الفنون وأس���اليب القتال 
احلربية للدفاع عن النفس قد 
عرفناها من الهند بعد بناء معبد 

وسط الصني.
وقد ش���هد هذا املعبد والدة 
رياض���ة املالكم���ة وفن���ون 
اجليوجتس���و للقتال والدفاع 
عن النفس. وتطورت هذه اللعبة 
في مستهل بداياتها حيث كانوا 
عرضة لهجمات العصابات في 
تلك الفترة وكان البد لهم من 
الدفاع عن أنفس���هم بأساليب 

مغايرة الستخدام األسلحة.
وفي رواية أخرى فإن رياضة 
اجليوجتسو قد ولدت في الصني 
إبان سقوط ساللة املغول على 
يد أحد الرهب���ان القادمني إلى 

اليابان.
كم���ا تذهب رواي���ة أخرى 
إال أنها ليس���ت سوى منوذجا 
متطورا لرياض���ة عرفت قبل 
امليالد ب�200 ع���ام في اليابان 
 ،Chikura Karube ويطلق عليها
لكن الش���يء األكيد يتبقى أن 
اليابانيني هم من طوروا هذه 
اللعبة زم���ن النظام اإلقطاعي 

في البالد.

خسارة عمان أمام السويد 
قمة بين الغرافة والعربياستعداداً لمواجهة األزرق في تصفيات كأس آسيا 

الوحدات يواجه الرمثا
الوحدة يلتقي االمارات في الكأس

خس���ر املنتخب العماني لكرة القدم أمام نظيره السويدي 
0-1 في مباراة ودية أقيمت على ستاد السيب في مسقط ضمن 
استعدادات االول ملواجهة االزرق في 3 مارس املقبل في تصفيات 

كأس اسيا عام 2011 في قطر.
وسجل انديرس سفنسون )38( هدف املباراة الوحيد.

قدم املنتخبان مباراة متوسطة املستوى أهدرا فيها مجموعة 
من الفرص الس���هلة، حيث لعبا بغي���اب الالعبني احملترفني، 
ألن املباراة ال تن���درج ضمن ايام االحتاد الدولي للعبة »فيفا« 

املخصصة للتصفيات.
خاض املنتخب العماني املباراة بغياب مدربه الفرنسي كلود 
لوروا لوجوده في انغ���وال ملتابعة كأس االمم االفريقية، وقام 

باملهمة بدال عنه حمد العزاني.
لعب املنتخب العماني بتش���كيلة مؤلفة من فايز الرشيدي 
وجابر العويسي وعبد السالم عامر وسعد سهيل وقاسم سعيد 
وحسني احلضري وهاشم صالج ويعقوب عبد الكرمي وحسن 

ربيع ومنصور النعيمي.
ومن املقرر ان يلعب املنتخ���ب العماني مباراة ودية ثانية 
في 25 اجلاري مع فريق كلوب زيوريخ السويسري الذي يقيم 
معسكرا في مسقط، كما سيواجه بولتون االجنليزي مرتني في 

فبراير وبالالعبني احملليني ايضا.
يذكر ان حارس مرمى منتخب عمان علي احلبسي يحترف 

في بولتون منذ سنوات.

 تس���تحوذ مباراة الغرافة حامل اللقب م���ع العربي اليوم 
على االهتمام كونها اقوى مواجهات املرحلة ال� 14 من الدوري 

القطري لكرة القدم.
 ويتصدر السد الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق هدف واحد 
فق���ط امام الغرافة، مباراة القمة ب���ني الغرافة والعربي الثالث 
)24 نقطة( تخط��ف اهتمام اجلماهير بشكل عام نظرا لتقارب 
املس���توى والنقاط ولق����وة الفريق������ني ورغبة كل منهما في 
الفوز، حيث يسعى الغرافة الى انتزاع الص���دارة للمرة االولى 
والتي كان ق��اب قوس����ني او ادنى منها في املرحل���ة املاضية 
بفوزه الساحق على الشمال 8-1 اذ بقي متأخرا بف����ارق هدف 
واحد عن الس���د، بينما يحاول الع���ربي االقتراب اك�����ثر من 
القمة والصدارة ورمبا املنافس����ة على اللقب واستعادته بعد 

غياب طويل.
 مهم���ة العربي تبدو صعبة للغاية ف���ي ظل التفوق الفني 
للغرافة ومتتعه بخط هجومي قوي وفعال يعد مع السد اقوى 
هجوم في الدوري بقيادة البرازيليني كليمرس���ون وجونينيو 

والعراقي يونس محمود.
 وحتت قيادة مدربه اجلديد التونسي وجدي الصيد، يسعى 
الش���مال ال� 12 االخير بس���ت نقاط فقط الى التصدي للخور 
العاش���ر وله 10 نقاط الطامح الى حتقيق الفوز، تولى الصيد 
تدريب الفريق هذا االسبوع بعد اقالة الفرنسي االن ميشال اثر 

اخلسارة القاسية امام الغرافة 8-1.

يخوض الوحدات حامل اللقب مب���اراة قوية مع الرمثا في 
انط���الق دور اإلي���اب )املرحلة ال� 12( اليوم على س���تاد امللك 

عبداهلل الثاني بعمان.
ويدخل الوحدات املواجه���ة مبعنويات عالية بعد عروضه 
املثيرة في اآلونة األخيرة والتي توجها بالفوز على الفيصلي 

2 � 1 وشباب األردن 2 � 0.
هذا فضال عن طموحات الوحدة بالنقاط الثالث كاملة للرد 

على السقوط في فخ التعادل امام الرمثا 1 � 1.
وحذر املدير الف���ني للوح������دات العراقي ثائر الذي حقق 
عالمة كاملة م���ع الوحدات منذ قدوم����ه الي���ه من الفيصلي، 
العبي���ه من االفراط في الثق���ة أو أي ته���اون وطالب���هم ببذل 

كل ما في وسعه���م.
وفي مباراة ثانية يلتقي الكرمل احلسني.

يتقاب���ل الوحدة مع االمارات اليوم في الدور نصف النهائي 
لكأس االمارات لكرة القدم.

وتبدو حظوظ الوحدة اكبر للفوز على االمارات بالنظر الى 
فارق االمكانات الفنية حيث يض���م في صفوفه ابرز الالعبني 
االجانب بوجود الثالثي البرازيلي فرناندو بيانو، ثاني الهدافني 
برصيد 10 اهداف، واندريه بنغا ومارس���يو ماغراو والعماني 

حسن مظفر.
كما ميلك الوحدة في تشكيلته ابرز الالعبني احملليني بوجود 
اخلماسي الدولي اسماعيل مطر ومحمد الشحي ومحمود خميس 

وحيدر الو علي وحمدان الكمالي.
مير االمارات في املقابل بظروف صعبة مع احتالله املركز ال� 
11 قبل االخي���ر في الدوري برصيد 6 نقاط والذي جعله مهددا 

فعليا للهبوط الى الدرجة االولى.
وادت النتائج الس���لبية لالمارات الى اقالة مدربه التونسي 
احم���د العجالني وتعيني عيد باروت بديال له، حيث س���تكون 

مباراة الوحدة املهمة الرسمية االولى له مع الفريق.

 جبريسيالسي يركض 
وراء المليون دوالر

الرياضي وسمارت
لنصف نهائي سلة دبي

يسعى العداء االثيوبي هايلي 
جبريسيالس���ي حام���ل الرقم 
القياسي الى تسجيل رقم عاملي 
املليون  جديد والفوز بجائزة 
دوالر عندما يدافع عن لقبه في 
النسختني االخيرتني في سباق 
ماراثون دبي الدولي اليوم الذي 
يشهد مش���اركة نحو 10 آالف 

عداء من 100 دولة.
وأحرز جبريسيالسي لقب 
ماراثون دبي في مش���اركتيه 
الس���ابقتني حيث حقق املركز 
االول عامي 2008 و2009 مسجال 
2.04.53 ساعة و2.05.53 ساعة 
على التوالي، لكنه فش���ل في 
الوق���ت ذاته بالف���وز بجائزة 
املليون دوالر املخصصة للعداء 
الذي يكس���ر الرقم القياس���ي 

العاملي.

اللبناني  الرياض���ي  تأهل 
حامل اللقب وسمارت جيالس 
الفلبيني الى نصف النهائي بعد 
فوز االول على مواطنه الشانفيل 
74-67 والثاني على اجلزيرة 
املصري 82-78 في الدور ربع 
النهائي من بطولة دبي الدولية 
لكرة الس���لة التي تستضيفها 
صالة االهلي في دبي وتختتم 

غدا السبت.
وضرب الرياضي موعدا في 
نصف النهائي مع سمارت اليوم 
في مباراة منتظرة بالنظر الى 
ما قدمه الفريق الفلبيني الذي 
يحظ���ى مبتابع���ة جماهيرية 
كبيرة، وكان مفاجأة البطولة 

االول.

اليمن يفاجئ البحرين بثالثية

حقق املنتخب اليمني فوزا مفاجئا على ضيفه 
البحريني بثالثة أهداف نظيفة على ستاد علي 
بن محسن املريسي في العاصمة اليمنية صنعاء 
ف���ي املباراة  املؤجلة من املرحلة الثالثة ضمن 
تصفيات املجموعة األولى املؤهلة الى نهائيات 

كأس آسيا في قطر عام 2011.
وسجل علي النونو )5 و25( ومحمد العبيدي 

)85( االهداف.
وجتمد رصيد البحرين عند 12 نقطة حيث 

تتقاسم صدارة املجموعة مع اليابان، في حني 
رفع اليمن رصيده الى 6 نقاط.

وحتتل هونغ كونغ املركز االخير في املجموعة 
من دون اي نقطة.

وأجلت املباراة بسبب ارتباط منتخب البحرين 
مبباراتي امللحق مع نظيره النيوزيلندي ضمن 
التصفيات املؤهلة ال���ى كأس العالم، اذ حجز 
االخير بطاقة الى النهائيات في جنوب افريقيا 

الصيف املقبل.


