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لقطة جماعية قبل انطالق احدى املباريات

فريق األكادميية من اليسار محمد النصف وعبداحملسن البابطني ويوسف البابطني

احلكم الفرنسي طوني شابرون

حسني حاكم يستعد ملواجهة االحتاد

الكويت يعسكر اليوم ويجّهز حاكم والكندري لالتحاد
ويعكف اجلهاز الفني على وضع اللمسات 
االخيرة خلطة اللعب امام االحتاد السوري 
بالش���كل الذي يضمن الفوز له الس���يما ان 
املدرب عبداهلل ومساعديه يعرفون امكانيات 

االحتاد.
كم���ا ان املواجهات مع الفرق الس���ورية 
ليست غريبة عل���يهم خ���اصة انها تتشابه 
في اس���لوب اللعب املعت���مد على الق���وة 
اجلسمانية والسرعة في االرتداد من الدفاع 
الى الهجوم والتس���ديد الق���وي من خارج 
املنطقة، حيث سبق ان واجه االبيض الكرامة 
الس���وري ثالث مرات في النسخة املاضية 

من البطولة.
ويعكف اجلهاز الطبي لالبيض على تكثيف 
اع���داد وتأه����يل الالعب حس���ني حاكم والهداف 
على الكندري في محاوله الش�����راكهما في 
ه����ذه املباراة امله����مة، وان ب���دت حظ��وظهما 
مت���فاوتة بي����ن ال��جاهزية الك���املة فنيا 
وبدنيا ومدى امكانية مشاركته���ما ح����سب 
ظروف املب��اراة، وبخالف حاكم والكندري 
واحل�����ارس خالد الفضلي الذي ي�عاني من 
االص���ابة فان كتيب���ة الالع��بني جاه����زة، 
وكذلك مع��نويا بعد انتهاء منافسات الدوري 
واحتالل الفريق املرك���ز الثاني ما يع���ني 
االبت���عاد عن الضغط النفسي والتركي����ز 
على االست����حقاقات املقبلة والتي منها الدفاع 

عن لقبه اآلسيوي.
وكان االحتاد السوري قد ادى تدريبه االول 
على امللعب الفرعي رقم 2 لس���تاد الكويت 
وكان ترفيهيا اكثر منه فنيا، وادى الالعبون 
جمال تكتيكية في التدريب الثاني وسيقوم 
الفريق بإجراء تدريبه االخير على س���تاد 

املباراة مساء اليوم.
من ج���ه���ة اخ�����رى يع����ق���د مدرب��ا 
الفريقني مؤمت���را صحاف����يا في احل���ادية 
ع���ش���رة صباح اليوم باملرك��ز االع���المي 
يتحدثان خالل���ه عن حظوظهما في املباراة 

واستعداداتهما.

مبارك الخالدي
يدخل فريق الكويت بعد مرانه الرئيسي 
مساء اليوم معس���كره الداخلي بفندق جي 
دبليو ماريوت اس���تعدادا ملواجهة االحتاد 
السوري غدا في الدور ال�16 من بطولة كأس 

االحتاد اآلسيوي.
وكان االبيض ق���د ادى مرانا حمل طابع 
اجلدية مس���اء امس ركز خ���الله اجل���هاز 
الفن���ي بقي���ادة الوطني مح���م���د عبداهلل 
ومساعديه عبداحلميد العسعوسي وخالد 
اخلميس واحم���د عبداحلميد على التحرك 
على ش���كل مجموعات في منطقة املناورات 

ووسط امللعب.
كما شمل تدريبات على التسديد من خارج 
املنطقة ومن مختل���ف الزوايا تناوب على 
تنفيذها جميع الالعبني، كما تضمن التدريب 

تنفيذ الكرات الثابتة بإتقان.

اليوم على  الس���تار  يسدل 
بطول���ة كأس احتاد اجلمعيات 
خلماسيات كرة القدم املقامة على 
ملع���ب املعهد التجاري بحولي 
حتت رعاية وحضور وكيل وزارة 
الكندري حيث  الشؤون محمد 
ستقام منافسات املربع الذهبي 

واملباراة النهائية. 
البطولة بدر  وأعلن مدي���ر 
الي���وم اخلتامي  ان  الردع���ان 
املفاجآت  العديد من  سيش���هد 
للجماهير واملتابعني ملنافسات 
البطولة، مشيرا الى ان اللجنة 
املنظمة ستقوم بتوزيع هدايا 
قيم���ة على اجلماهير من خالل 

سحوبات. 
وأض���اف ان هن���اك مباراة 
استعراضية جتمع فريق النواب 
م���ع اإلعالميني حيث س���يضم 
الغامن  النواب م.مرزوق  فريق 
الطبطائي ود.جمعان  ود.وليد 

احلربش.
الوقت نفسه، تواصلت  في 
منافس���ات بطولة كأس احتاد 

حقق فريق أكادميية Sidekick الكويتي مش���اركة متميزة في 
بطولة العالم حملترفي اجليوجتس���و الت���ي أقيمت في أبوظبي. 
واعتبر مؤس���س ومدرب الفريق عبداحملسن البابطني املشاركة 
بأنها خطوة أولى نحو جتهيز فريق كويتي قادر على املنافس���ة 
في احملافل الدولية، وقال: »أداء الفريق كان ممتازا في أول بطولة 
يش���ارك فيها، علما ان هذه البطولة تعتبر أكبر بطولة لرياضة 
اجليوجتسو في العالم، وأود أن أشكر رعاة الفريق الذين نلقى 
منهم الدعم والتش���جيع ماديا أو معنويا، وف���ي مقدمتهم بيت 
التمويل الكويتي، ومدرسة الكويت العاملية اإلجنليزية اخلاصة 
ممثلة مبحمد الش���عيبي، العضو املنتدب، على دعمهم املستمر 

للشباب والرياضيني«.

وأضاف البابطني: »وأشاد البابطني بأداء البطل الكويتي محمد 
النصف الذي حصل على املرك���ز الثالث في فئة الوزن املفتوح، 
وأحمد املهنا خالل منافسات هذه البطولة. وأكد أن املستقبل واعد 
لشباب الكويت في رياضة اجليوجتسو على املستويني اإلقليمي 
والعاملي، وختم البابطني: »حتظى الكويت بشباب له القدرة على 
التميز مبا يشاء، وستنتج أبطاال عامليني في هذه الرياضة خالل 

السنتني القادمتني إن شاء اهلل«.
وتعتبر رياضة اجليوجتسو من الرياضات القتالية الواسعة 
االنتشار في العالم، وتستعد هذه الرياضة البرازيلية املصدر لدخول 
منطقة اخلليج العربي والشرق األوسط من الباب العريض، وتعد 

خليطا من فنون الدفاع الذاتي وأساليب القتال األرضي.

عبدالعزيز جاسم 
وقع اختيار جلنة احلكام باحتاد الكرة على احلكم الفرنسي الدولي 
طوني ش���ابرون إلدارة مباراة العربي والقادسية في نصف نهائي 
كأس سمو االمير، وسيعاونه مواطناه اميانويل وسيريل غرينغور، 
ويعرف عن شابرون )38 عاما( قوة شخصيته في املباريات واشهار 
البطاقات الصفراء، وقد بدأ شابرون التحكيم موسم 1998، وحصل 
على الشارة الدولية 2007، وفي املوسم نفسه قاد املباراة احلاسمة 
لتحديد بطل الدوري في فرنسا بني ليون وسانت اتيان، ثم قاد العديد 
م���ن املباريات في يوربا ليغ ودوري االبطال، واختير ضمن افضل 
6 حكام في اوروبا موسم 2009 كما ادار مباريات في بطولة اوروبا 

حتت 21 سنة في العام نفس���ه، ويعتبر اختيار شابرون التجربة 
االوروبية الثانية بعد املجريني فيكتور كاساي وساندرو.

اما مباراة الكويت وكاظمة في الدور نفسه فستكون بإدارة ايرانية 
بقيادة احلكم س���عيد مظفري ويعاونه حس���ن كرماني ومرتضى 
كرميي، وس���يصل الطاقمان التحكيميان قبل املباراة بيوم أي يوم 
اخلميس املقبل، وسيحدد احلكم الرابع في مباراتي العربي والقادسية 

والكويت وكاظمة قبل املباراة بيومني وسيكون محليا. 
وفي الس���ياق نفس���ه لم حتدد جلنة احلكام اسم احلكم احمللي 
الذي سيدير نهائي كأس سمو االمير 17 اجلاري، وذلك حتى يتحدد 

اسما الفريقني املتأهلني. 

اإلعالميون ضد النواب في ختام »اتحاد الجمعيات« شابرون »القاسي« يدير مواجهة القادسية والعربي

اجلمعيات، فف���ي اليوم الثاني 
للمجموعة األولى واصل فريق 
احتاد اجلمعيات تألقه بتحقيق 
انتصارين على فريق جابر العلي 
والصباحية ليواصل طريقه نحو 

حصد كأس البطولة. 
وأنهى فريق الزهراء مغامرة 
البطولة وأقصاه  الرميثية في 

بهدفني مقابل هدف وكان الرميثية 
قد حقق فوزه الثاني على التوالي 
على حساب حطني قبل ان يودع 

البطولة.
 في ح���ني فاز فريق جمعية 
الزهراء على فريق علي صباح 

السالم بهدفني نظيفني. 
وفي املجموعة الثانية واصل 

فريق الصليبية تألقه مسجال 
فوزين متتال���ني على األندلس 
بهدفني لهدف والعارضية بهدف 

نظيف بركالت الترجيح 
وكان العارضية قد فاز على 
عبداهلل الس���الم بأربعة أهداف 
مقابل هدف، كما فاز »اليرموك« 

على الدعية بركالت الترجيح.

البابطين: خطوة أولى لتجهيز فريق قادر على المنافسة

 »Sidekick« شارك في بطولة العالم لـ »الجيوجتسو«

مصطفى مراد خالل 
تدريب فريق أكاديمية 

النجاة الرياضية

توقيت مختلف
لنصف نهائي كأس األمير

حددت جلنة املس���ابقات اقامة 
مباراتي نصف نهائي كأس سمو 
االمير ف���ي توقيت مختلف حيث 
أصبحت مباراة العربي والقادسية 
في السابعة مساء اجلمعة املقبل 
والكويت وكاظمة في التاسعة من 

اليوم نفسه.
كم���ا اجلت مب���اراة التضامن 
الذي  الفريق  واجلهراء لتحدي���د 
سيبقى في الدوري املمتاز والهابط 
لدوري الدرجة االولى لتقام اخلميس 
املقبل على ستاد علي صباح السالم 

في السابعة مساء.

»أكاديمية النجاة« في ضيافة القادسية

ف���ي أجواء رياضية مميزة وأوقات ممتعة اس���تهلت أكادميية 
النجاة الرياضية مشوارها بزيارة لنادي القادسية للتعرف على 
املرافق واملنش���آت واالستفادة من التجربة الناجحة إلدارة قطاع 
الناشئني بالنادي في تنظيم وإعداد البرامج واملعسكرات وطرق 

إعداد النشء لتحقيق البطوالت.
وتضمنت الزيارة أيضا عدة لقاءات بني فرق األكادميية وبراعم 
وأشبال القادسية مت على أثرها اختيار 3 العبني من النجاة لالنضمام 

لنادي القادسية.
وصرح املدير الفني ألكادميية النجاة مصطفى مراد بأن األكادميية 
تضم عناصر مميزة مثل هاجد عيد وعبداهلل محس���ن ومحمود 

أحمد سمير وأحمد عبداهلل وضاري إبراهيم.
وأوضح ان االلتحاق والقبول باألكادميية من عمر 5 س���نوات 
حتى س���ن 14 س���نة وهي املراحل الصغيرة والتي ميكن تأهيلها 
ملمارس���ة كرة القدم باحتراف مستقبال وان مجلس اإلدارة بصدد 
دراس���ة مشروع توقيع اتفاقية توأمة مع أحد األندية العاملية من 
أجل البحث عن املواهب في س���ن صغيرة لالستفادة من قدراتهم 
البدنية والفنية على ان تتم دراسة املشروع جيدا لكي يظهر للنور 
في الفترة القادمة، موجها شكره ملدير قطاع الناشئني في القادسية 
رفاعي الديحاني وفيصل علي الشمري على الضيافة وحسن الكندري 

وإسماعيل الفيلكاوي على دعمهما ورعايتهما املستمرة.


