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الرياضية

»Ooredoo« وباريس سان جرمان يدعمان املواهب الشابة

تدريبية في كل من الكويت 
وقطر وتونس وسلطنة 

عمان، باإلضافة إلندونيسيا 
التي أصبحت جزءا من 
املبادرة ألول مرة، فيما 
سيتم تنظيم البرنامج 

التدريبي لألكادميية في جزر 
املالديف عما قريب.

ومت تنظيم املرحلة األولى 
من برنامج األكادميية في 

الكويت خالل شهر ديسمبر 

باريس سان جرمان برعاية 
Ooredoo« التي انطلقت 

ألول مرة عام 2014 بهدف 
تشجيع األطفال والشباب 
على ممارسة الرياضة، إذ 

يتم من خاللها توفير برامج 
تدريبية وفرصا لتطوير 

املشاركني فيه كالعبي كرة 
قدم واعدين.

وخالل األشهر الستة 
املاضية، مت عقد دورات 

اللعبة.
وقد كانت Ooredoo قد 

دشنت شراكتها مع نادي 
باريس سان جرمان في 

سبتمبر 2013.
وتعاون الطرفان منذ ذلك 

احلني لدعم املجتمعات 
والشباب في جميع املناطق 
 Ooredoo التي تتواجد فيها

في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

 »Ooredoo جرمان برعاية
لتعليم وحتفيز اجليل املقبل 

من العبي كرة القدم، كما 
تساعدهم في العديد من 

املجاالت مثل تنظيم املباريات 
وطرق التدريب الفعالة.
وهناك، يتعلم األطفال 

مجموعة مميزة من املهارات 
خالل كل حصة تدريبية، مثل 

اخلطط التكتيكية واملهارات 
الدفاعية والتحمل وقوانني 

جميع البلدان التي نتواجد 
فيها لتشمل آالف الالعبني 

الصغار والشباب، ال تقتصر 
هذه املعسكرات التدريبية 

على تعليم االنضباط 
وقوانني اللعبة وحسب، بل 
تتعدى ذلك لتثبت لالعبني 

 Ooredoo الصغار أن
تدعمهم لتحقيق أحالمهم 

وطموحاتهم«. 
وتهدف أكادميية باريس سان 

املاضي، وفي قطر خالل 
فبراير املاضي، إذ مت توفير 

دورات تدريبية ملئات األطفال 
والشباب في البلدين.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ 
سعود بن ناصر آل ثاني، 

الرئيس التنفيذي ملجموعة 
Ooredoo: »تستمر شراكتنا 

مع نادي باريس سان جرمان 
في نشر الروح الرياضية 
ومنط احلياة الصحي في 

تنظم Ooredoo ونادي باريس 
سان جرمان الفرنسي 

للسنة الثالثة على التوالي 
البرنامج التدريبي »أكادميية 
باريس سان جرمان برعاية 

Ooredoo« املختصة بكرة 
القدم.

ويشمل البرنامج، الذي يلقى 
جناحا كبيرا، بلدانا جديدة 

هذا العام.
ومت تصميم مبادرة »أكادميية 

الالعبون النشء يستمعون لتوجيهات املدربني مجموعة كبيرة من املتدربني يحملون شهاداتهم  األجهزة الفنية تولي الالعبني الصغار اهتماما كبيرا

كاظمة يطلب إعارة »احلبيتر« رسمياً ملوسمني
تقدم كاظمة بكتاب رسمي ملجلس إدارة نادي خيطان يطلب من خالله إعارة جنم الفريق عمر 
احلبيتر ملدة موسمني على سبيل اإلعارة، وينتظر البرتقالي رد إدارة خيطان خالل اليومني املقلبني، 
ففي حالة املوافقة فإن كاظمة سيجلس مع خيطان على طاولة احلوار من اجل حتديد املقابل املالي، 
أما في حالة الرفض فسيبحث البرتقالي عن العب بديل يجيد اللعب بنفس املركز من باقي األندية 
في إطار سعي إدارة النادي لتطوير الفريق خالل الفترة املقبلة من أجل املنافسة على جميع األلقاب.
عبدالعزيز جاسم

وكذلك احملترفون.
من جهة اخرى، س���يكون 
الوحيد  الغائب  العامر  طالل 
عن تشكيلة القادسية غدا في 
 VIVA ليل���ة التتويج بدوري
أمام اجلهراء وذلك بس���بب 

اإليقاف.

اخلليجي���ة. اجلدير ذكره أن 
الدردور جنح في تسجيل 6 
أهداف فقط خالل مسيرته مع 
»األبيض« والتي بدأت خالل 

فترة االنتقاالت الشتوية.

إدارة القادسية تتجه إلى ملوافقة على طلباته لتجديد التعاقد معه

داليبور »يبي« مضاعفة الراتب
 وعائلته وتغيير السكن!

الدردور يقترب من الدوري القطري

عبدالعزيز جاسم

يب���دو أن املفاوضات بني 
الكرواتي  القادس���ية  مدرب 
داليبور ستاركفيتش وإدارة 
نادي القادس���ية وصلت إلى 
اتفاق مبدئي يقضي بتجديد 
التعاقد ملوس���م ث���ان، حيث 
طلب داليبور من إدارة النادي 
مضاعفة راتبه الذي ال يتجاوز 
ال���� 4500 دوالر إضافة إلى 
ذلك طلب تواجد عائلته معه 
في الكوي���ت وتوفير جميع 
الذي يعني  متطلباتهم األمر 
تغيير سكنه احلالي بسكن 
مغاير يناس���ب عائلته، ولم 
تعترض إدارة نادي القادسية 
عل���ى جمي���ع متطلباته بل 
بالعكس أبدت موافقة سريعة 
بسبب عدم مبالغة داليبور في 
طلباته التي تعتبر طبيعية 
مل���درب يقود فريق���ا بحجم 

القادسية.
ومن املتوقع ان يعلن اليوم 
او بعد التتويج مباشرة جتديد 
التعاق���د م���ع داليبور حتى 
ينتهي الفريق من تلك املسألة 
ويضع خارطة طريق جديدة 
للفريق للموس���م املقبل من 
خالل اإلعداد واختيار املعسكر 

أحمد السالمي

علمت »األنباء« من مصدر 
مطل���ع أن عروضا رس���مية 
وأخرى شفهية تلقاها املهاجم 
األردني حمزة الدردور لالنتقال 
إلى الدوري القطري واللعب 
في أحد األندية الكبرى خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية وجار 
التفاوض معه للظفر بخدماته، 
حيث ينتهي عقده مع فريق 
نادي الكويت مع نهاية املوسم 
احلالي ليصبح بعد ذلك العبا 

حرا.
وأش���ار املص���در إلى أن 
املدرب الفرنسي لوران بانيد 
قد أبدى رغبة توافقيه مع إدارة 
الفريق على اإلبقاء على املهاجم 
املغربي ياسني الصاحلي مقابل 
االستغناء عن خدمات األردني 
حمزة الدردور وعدم التجديد 

له.
ولفت املصدر إلى أن املهاجم 
األردني حمزة الدردور الذي 
س���بق له وأن خاض جتارب 
احترافي���ة في صفوف أندية 
سعودية منها جنران واخلليج 
وآخره���ا الفيصل���ي قبل أن 
يحط رحاله في صفوف نادي 
الكويت ال ينوي العودة مجددا 
إلى الدوري السعودي، مفضال 
استمراره في الدوري الكويتي 
أو خ���وض جتربة احترافية 
جدي���دة في أح���د الدوريات 

داليبور باق مع األصفر

حمزة الدردور يدرس أكثر من عرض جديد

الساملية والكويت وكاظمة والعربي يخوضون مواجهات »رسمية بنكهة ودّية«

»VIVA« صراع منطقة الوسط يتحدد الليلة في دوري

منافسه اليوم صعب التغلب 
إلى ذلك  عليه، باإلضاف����ة 
يحت����اج خدمة من الكويت 
لذا سيعطي املدرب التونسي 
امل����ؤدب تعليماته  ح����امت 
بالقت����ال من اجل  لالعبني 
الفوز دون التفكير باملباراة 
األخرى حتى ال يتشتت فكر 

الالعبني.

األخضر لتحسين الصورة 

يسعى العربي اليوم إلى 
حتسني صورته في ختام 
الس����قوط  البطول����ة بعد 
املفاجئ من الش����باب 3-2 
في اجلول����ة املاضية لذلك 
سيدخل الالعبون من اجل 
الفوز وتقدمي مستوى يليق 

باسم النادي.
وفي اجله����ة األخرى ال 
التراجع  يريد الصليبخات 
اكثر على الرغم من أن جميع 
الظروف توحي بأن الفريق 
مقبل على خس����ارة مقبلة 
وتراجع في املركز بس����بب 
عدم التزام معظم الالعبني 
في التدريبات ما انعكس على 
االداء العام للفريق وبالتالي 
النتائج خصوصا في الشوط 
الثاني ال����ذي يظهر ضعفا 

كبيرا ف����ي مخزون اللياقة 
البدني.

صعبة على الساحل

يدرك الساحل ومدربهم 
العتيبي أن  عبدالرحم����ن 
مواجهة الي����وم تعتبر من 
أصعب املواجهات للفريق 
هذا املوس����م ألنه قد يفقد 
املرك����ز الثام����ن ويتراجع 
للعاشر في حال اخلسارة 
وتعادل اجلهراء أو فوزه أمام 
القادسية غدا لذلك سيكون 
شعار الفريق مواصلة التقدم 

وخطف ال� 3 نقاط.
وعلى اجلان����ب اآلخر، 
تطورت نتائج الشباب مع 
األداء وخير دليل تغلبهم على 
العربي في اجلولة املاضية 
لذلك يري����دون ضرب أكثر 
من عصفور بحجر واحد في 
مواجهة اليوم وهو حتقيق 
الفوز والقفز للمركز الثامن 
في حال خسارة اجلهراء من 
أمر متوقع  القادسية وهو 
على الورق، لذلك قد يكون 
الفوز كفي����ال بانتهاء أبناء 
االحمدي باملركز الثامن بعد 
ان كانوا طوال املوسم في 

املركز قبل االخير.

الث���الث ألنه يريد  النقاط 
إنهاء موسمه بأبهى صورة 

كما عود جمهوره.
من جانبه، يريد خيطان 
إنهاء املوسم باملركز السادس 
ألنه إن تعرض للخس���ارة 
الفحيحي���ل من  ومتك���ن 
الفوز فسيخسر هذا املركز 
ويتراجع للسابع ألن فارق 
املواجهات يصب ملصلحة 
الفحيحيل، لذلك س���يقاتل 
الالعبون ومدربهم البرتغالي 
انطونيو ميراندا من أجل 
النقطة التي ستكون كفيلة 

ببقائهم في هذا املركز.

البرتقالي والنشوة

من الواضح ان كاظمة ال 
يفكر في خسارة أي مباراة 
مهما كانت النتيجة النهائية 
بعد الفوز األمر الذي يدل على 
فكر املدرب الروماني فلورين 
ماتروك بعدم التهاون، لذلك 
سنش����اهد كاظمة يشارك 
مبعظم العبيه األساسيني 

حتى يؤمن االنتصار.
م����ن جهت����ه، يس����عى 
إل����ى تتويج  الفحيحي����ل 
موسمه مبركز سادس لكنه 
يدرك ف����ي نفس الوقت أن 

عبدالعزيز جاسم
 

اليوم منافسات  تنطلق 
اجلولة األخيرة ال�26 من عمر 
دوري VIVA ب� 5 مواجهات، 
حيث س���يلتقي الس���املية 
الوصي���ف )57 نقطة( مع 
النصر األخي���ر )7 نقاط( 
على ستاد ثامر في مواجهة 
ل���ن تؤثر عل���ى مركزيهما 
النتيجة، بينما  مهما كانت 
يس���تضيف س���تاد ناصر 
العصيمي مواجهة الكويت 
الثالث )53 نقطة( مع خيطان 
السادس )30 نقطة( وتعتبر 
مهمة ألصحاب األرض لتأكيد 
املركز الس���ادس، بينما لن 
تؤثر عل���ى مركز األبيض، 
ويلتق���ي كاظمة الرابع )41 
الفحيحيل  نقطة( بنظيره 
السابع )27 نقطة( على ستاد 
الصداقة والس���الم، حيث 
الفحيحي���ل لبلوغ  يطمح 
املركز الس���ادس، بينما لن 
تؤث���ر املب���اراة على موقع 
البرتقالي في سلم الترتيب، 
ويواجه العربي اخلامس )36 
نقط���ة( فريق الصليبخات 
العاشر )21 نقطة( على ستاد 
صباح السالم في مباراة مهمة 
للضيف بعكس األخضر الذي 
املواجهة  او تقدم  لن تأخر 
في مركزه العام، وسيكون 
الصراع واضحا في املواجهة 
التي جتمع الساحل الثامن 
)24 نقط���ة( مع الش���باب 
احل���ادي عش���ر )21( على 
ملعب الساحل، حيث يحذو 
كال طرفي املواجهة حتسني 

مركزه.

السماوي ثابت 

يبدو أن الساملية ومدربه 
س���لمان ع���واد الس���ربل 
سيخوضون مواجهة اليوم 
أمام النصر بالعبي الصف 
الثاني ألن مهمتهم األساسية 
قد انتهت وهي خطف املركز 
الثاني، لذلك سنشاهد عددا 
البدالء  الالعبني  كبيرا من 

والشباب.
وعلى الط���رف املقابل، 
سيواصل النصر ومدربهم 
ظاهر العدواني إشراك العبيه 
الشباب حتى النهاية من أجل 
االس���تفادة للظهور بشكل 

مميز في املوسم املقبل.

األبيض ال للتهاون 

يدخل الكويت كل مباراة 
وهو يض���ع نصب عينيه 
الفوز والشيء غيره مهما 
كان املناف���س ومهم���ا قل 
الطموح لذلك سيبحث عن 

الساملية يسعى إلنهاء موسمه بـ »النصر«  ) األزرق.كوم(

الشباب الساحل

الساعة 5:35

الصليبخات العربي

الساعة 8:00

الفحيحيل كاظمة

الساعة 5:35

الساملية النصر 

الساعة 8:00

الكويت خيطان 

الساعة 8:00

5 مواجهات في 
انطالق اجلولة 

األخيرة


