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جمعة سعيد ضمن القائمة 
األولية ملنتخب األفيال

وض��ع الفرنسي باتريس بوميل مدرب 
منتخب كوت ديفوار جمعة سعيد محترف 
نادي الكويت الكويتي ضمن القائمة األولية 
لألفيال في التجمع ال��ق��ادم، ضمن األجندة 
الدولية، املقرر خ��ال الفترة من 20 حتى 

نهاية مارس اجلاري.
ويستعد منتخب ك��وت ديفوار ملواجهة 
النيجر وإثيوبيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا 

في 22 مارس بالنيجر، و30 من الشهر ذاته 
أمام إثيوبيا في أبيدجان. وخاطب االحتاد 
اإليفواري نادي الكويت الذي يدافع سعيد 
عن ألوانه بوضعه ضمن القائمة األولية على 
أن يكون تأكيد انضمامه للقائمة النهائية 
ف��ي 18 م��ن الشهر اجل���اري. وج���اء حترك 
االحتاد اإليفواري مبكرا للتعرف على موقف 
الاعب ووضعه ضمن قائمة خياراته وفقا 

للظروف احلالية التي حتتاج تنظيما مبكرا 
ف��ي ظ��ل ض��واب��ط السفر املتبعة للحد من 
انتشار فيرس ك��ورون��ا. وتسعى األندية 
الكويتية بالفترة احلالية للوقوف على 
إمكانية استثناء الاعبني الدوليني باألندية 
احمللية عند عودتهم من منتخبات بادهم 
أس��وة باعبي منتخب الكويت م��ع إج��راء 

فحص كورونا بدال عن احلجر.

جمعة سعيد

نادي النصر يحصل على 
املوافقات الرسمية لتأسيس 

شركته االستثمارية
أعلن ن��ادي النصر السعودي األرب��ع��اء، عن موافقة وزارة 
الرياضة على طلبه من أجل تأسيس شركة استثمارية مملوكة 

بالكامل للنادي.
وأص��در النصر بياناً بعد موافقة وزاة الرياضة جاء فيه: 
»وافقت وزارة الرياضة على طلب نادي النصر بتأسيس شركة 
استثمارية مملوكة بالكامل للنادي، كما صدر قرار معالي وزير 
التجارة  باملوافقة على الترخيص بالتأسيس الشركة حتت 
مسمى )شركة نادي النصر االستثمارية( شركة شخص واحد 
مساهمة مقفلة، والتي ستكون حتوال مهمة وانتقاال ألفاق جديدة 
في عالم االستثمار«. وتابع البيان: ستعود ملكية الشركة 
بالكامل ل��ن��ادي النصر، وتعتبر شركة ن��ادي النصر شركة 
رسمية خاضعة ألنظمة الشركات وقوانينها، وميكن لها العمل 
جتارية بكل سهولة في قطاعات متنوعة وال��دخ��ول في عدد 
من االستثمارات مما سيجعلها مصدر دخل مهم للنادي، وفقا 
لرؤية اململكة باإلضافة لتوليها كافة حقوق النادي االستثمارية 

والتجارية وتسويقها إضافة للعديد من املزايا والتفاصيل«.
وأمت البيان:« وبهذه املناسبة تقدم رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة ن��ادي النصر ومنسوبيه بالشكر اجلزيل لسمو وزير 
الرياضة على دعمه لألندية وقيادة اندية الوطن نحو بيئة جاذبة 

للمستثمرين.«

إكسترمي إي حدث عاملي جديد 
في السعودية

ينطلق يومي 3 و 4 أبريل املقبل في محافظة العا، أول سباق 
من سلسلة »إكسترمي إي« العاملية، بتنظيٍم من وزارة الرياضة 

وبالتعاون مع االحتاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
ويأتي السباق ضمن مبادرات برنامج جودة احلياة، الذي 
يعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، باإلضافة لسلسة 
الفعاليات واملناسبات الرياضية التي تستضيفها اململكة منذ 

مطلع 2018 في مختلف الرياضات.
ويشارك في السباق 10 فرق تضم نخبة السائقني احملترفني 

من مختلف بلدان العالم.
وُتعد »إكسترمي إي« سلسلة سباقات جديدة لسيارات الدفع 
الرباعي الكهربائية في وجهات تأثرت بالتغيرات املناخية حول 
العالم، وتشجع على االعتماد على املركبات الكهربائية سعيا إلى 

مستقبل أفضل لكوكب األرض.
وبهذه املناسبة، قال األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير 
الرياضة السعودي: »حتظى رياضة احملركات بشغف كبير في 
اململكة، في استضافة أشهر الراليات والسباقات في العالم بعد 

داكار والفورموال إي، وفورموال 1«.
وتابع: »اآلن سعدنا باختيار إكسترمي إي حملافظة الُعا، 

الستضافة سباقها األول الشهر املقبل، ونتطلّع لنجاح جديد«.
وأض��اف أن اململكة جنحت باقتدار في حتدي ظروف الوباء 
العاملي الصعبة، مؤكدا أن ذلك لم يتحقق إال »برؤية القيادة 
الرشيدة للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم احلرمني الشريفني، 

وولي العهد األمير محمد بن سلمان«.
وقال إنه »مت تذليل كافة الصعاب، لضمان استمرار استضافة 
أهم الفعاليات الرياضية العاملية، مبا يتوافق مع رؤية اململكة 
2030، مع تطبيقنا ألعلى املعايير الصحّية العاملّية... لنقّدم 

صورة جميلة تعكس مكانة اململكة«.
من جهته قال األمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس 
االحتاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: »مّرت 3 أشهر 
فقط من عام2021، لكنه بالفعل ع��ام ضخم خاصة لرياضة 
السيارات في اململكة. أقمنا رالي داك��ار للعام الثاني في يناير 

املاضي، وثالث سباق لفورموال إي الشهر املاضي«.
وت��اب��ع:«اآلن ح��ان الوقت لنجمع ما مييز هذين احلدثني: 
اجلمال الصحراوي النادر والطاقة النظيفة في استضافة سباق 
إكسترمي إي األول على اإلطاق. سنرتقي للتحدي ونفخر ببداية 

هذا الفصل اجلديد في محافظة الُعا«.

طرد مصطفى محمد يفجر غضب جالطة سراي
تفجر غضب مسئولي جالطة سراي، بعد 
واقعة طرد الاعب املصري مصطفى محمد، 
ف��ي لقاء أن��ق��رة جوجو ب��ال��دوري التركي، 

األربعاء.
ودع��ا عبد الرحيم البيرق نائب رئيس 
جالطة س���راي، ف��ي ب��ي��ان رس��م��ي، احلكام 
للمزيد م��ن العدالة ف��ي مباريات ال��دوري 

احمللي.
وق���ال ال��ب��ي��رق إن اجلميع مندهش من 
القرارات التحكيمية في مباراة جالطة سراي 

ضد أنقرة جوجو.
وأض���اف »ه��ل ه��ذه ه��ي الطريقة التي 

تريدونها إليقاف مصطفى محمد؟«.
وتابع »مل��اذا نلقي مايني ال���دوالرات في 
ال��ش��وارع؟ ك��رة مصطفى محمد ال تستحق 
الطرد على اإلطاق. هل سيكون احلكم قادًرا 

على النوم بعد هذا القرار؟«.
وأك���د ي��وس��ف ج��ون��اي، ال��ن��ائ��ب الثاني 
للنادي التركي في تصريحات للصحفيني، 
أن القرارات التحكيمية كانت مثيرة للجدل 
في لقاء أنقرة جوجو، بعدم احتساب ضربة 
ج��زاء واض��ح��ة للفريق، ث��م ط��رد مصطفى 

محمد بهذه الطريقة.
وأمت »هناك حملة ممنهجة إليقاف خطورة 

جالطة س��راي، لن نسمح أب��ًدا بهذا املخطط 
ونسعى لفرض العدالة«.

وبحسب صحيفة )takvim( التركية 
فإن جالطة سراي بصدد التقدم بطلب رسمي 
من أجل إلغاء عقوبة إيقاف مصطفى محمد 

ألن اللعبة ال تستحق الطرد من األساس.
وأكدت الصحيفة أن النادي التركي سيقدم 

اعتراضاً رسمياً على واقعة طرد مصطفى 
محمد خاصة أن مسؤولي جالطة س��راي 

اعتبروا األمر مبثابة الظلم لاعب املصري.
ويغيب مصطفى محمد عن لقائي جالطة 
سراي ضد سيفاس سبور وقيصري سبور 
في اجلولتني 29 و30 لطرده بشكل مباشر 

في مباراة أنقرة جوجو.

مصطفى محمد يحصل على أول بطاقة حمراء مع جالطة سراي
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الدوري السعودي.. الهالل يسعى ملواصلة 
الضغط على الشباب من بوابة الرائد

يسعى الهال، حامل اللقب، إلى مواصلة 
الضغط على املتصدر، وحتقيق انتصارين 
متتاليني ألول م��رة، منذ ب��داي��ة ديسمبر 
املاضي، حني يواجه الرائد في وقت الحق 

من اليوم اجلمعة.
وميضي الشباب بخطى ثابتة، نحو 
لقبه األول في ال��دوري منذ 2012، حيث 
يحتل الصدارة برصيد 44 نقطة، قبل تسع 

مباريات على نهاية املوسم.
وت��ع��اف��ى ال��ش��ب��اب سريعا م��ن تعثره 
املفاجئ أمام الفتح، الشهر املاضي، وهي 
ه��زمي��ت��ه ال��وح��ي��دة ف��ي آخ���ر 12 م��ب��اراة 
ب��ال��دوري، وح��ق��ق انتصارين متتاليني 
ليبتعد بخمس نقاط عن الهال، صاحب 

املركز الثاني.
وق���ال ك��ارل��وس هرنانديز إناريخو، 
مدرب الشباب، في مقابلة تلفزيونية بعد 
الفوز )2-1( على ضمك، االثنني املاضي، 
بفضل هدفني من املهاجم النيجيري الدولي، 
أودي��ون إيجالو »ال ننظر إلى الترتيب أو 
الصدارة، بل نلعب كل مباراة على حدة.. 

تركيزنا فقط على حتقيق الفوز«.
وقاد املدرب اإلسباني الشاب، البالغ من 
العمر 36 عاما، وال��ذي تتضمن مسيرته 
التدريبية قيادة ف��رق مغمورة، في جبل 
ط��ارق وفرنسا، قبل انتقاله للسعودية، 
حت��وال ضخما ف��ي ح��ظ��وظ ال��ش��ب��اب هذا 
املوسم. ومنذ حصوله على لقبه السادس 
واألخير في الدوري، عام 2012، لم يحتل 
الشباب مركزا أفضل من الثالث، وأنهى 
املوسم املاضي في املركز السابع، بفارق 29 

نقطة عن الهال البطل.
لكن مع دخول املوسم مراحله األخيرة، 
يبدو الشباب في موقف ق��وي الستعادة 

ال��ل��ق��ب، مستفيدا م��ن ت��راج��ع مستوى 
الهال، الذي أقال مدربه الروماني رازفان 

لوتشيسكو، الشهر املاضي.
ويسعى خليفته روجيرو ميكالي، الذي 
ترقى من فريق الشباب بالهال إلى الفريق 
األول، وسبق له قيادة البرازيل إلح��راز 
ذهبية أوملبياد ري��و دي جانيرو 2016، 
إلى منح الزعيم بعض الثبات في املستوى، 
وحتقيق انتصارين متتاليني في الدوري، 

ألول مرة منذ ما يزيد على ثاثة أشهر.
ولم تكن بداية ميكالي مثالية مع الهال، 
إذ خسر في مباراته الثانية أم��ام الغرمي 

التقليدي النصر، في قمة الرياض األسبوع 
املاضي، لكنه تعافى سريعا وحقق فوزا 

كبيرا )5-2( على الفتح، يوم األحد.
لكن ال��ه��ال س��ي��واج��ه مهمة محفوفة 
باملخاطر أم��ام ال��رائ��د، املنتشي بتحقيق 
انتصارين متتاليني، ابتعد بهما عن منطقة 

الهبوط.
وف��ي مباريات أخ��رى، يلتقي االحت��اد، 
ال��ذي يقدم أفضل أداء له منذ سنوات، مع 
ال��وح��دة اليوم اجلمعة، ويلعب األهلي، 
منافس االحتاد التقليدي في جدة، مع ضمك 

صاحب املركز قبل األخير، يوم السبت.

جانب من تدريبات الهال السعودي

صدام الزمالك والترجي 
يتصدر جولة نارية

لدوري أبطال أفريقيا
تتجه األن��ظ��ار إل��ى جولة نارية من عمر منافسات مرحلة 
املجموعات ل��دوري أبطال أفريقيا، ستكون حافلة بالعديد من 
املواجهات القوية، لعل أبرزها الصدام املثير بني الترجي التونسي 

وضيفه الزمالك املصري، على ملعب رادس، غدا السبت.
ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في مواجهة شبيهة بلقاء 
ربع نهائي النسخة املاضية، التي تأهل خالها الزمالك لدور 

األربعة، لكن األمور تختلف في النسخة احلالية.
الترجي يتصدر املجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بالفوز على 
توجنيت السنغالي، والتعادل مع املولودية باجلزائر في مواجهة 
الزمالك الثاني بتعادلني، ودون تسجيل أو استقبال أي هدف في 
لقاءين. وتبدو املواجهة مسرحا لصراع تكتيكي بني البرتغالي 
باتشيكو مدرب الزمالك ومعني الشعباني مدرب الترجي في ظل 

وجود العديد من النجوم على أرضية رادس.
ويحظى فريق باب سويقة بنجوم على غرار: أنيس البدري 
وطه اخلنيسي وفوسيني كوليبالي وغيان الشعالي وحمدو 
الهوني، بينما تتزين قائمة الزمالك باعبني من وزن فرجاني 

ساسي وأشرف بن شرقي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو.
ويسعى مولودية اجل��زائ��ر لتحقيق ف��وزه األول وجتنب 
مفاجآت توجنيت السنغالي الذي جنح في حتقيق التعادل مع 

الزمالك وسبق له إقصاء الرجاء املغربي.
انطاقة الوداد وطموح حوريا

ف��ي املجموعة الثالثة، يسعى ال���وداد املغربي الستكمال 
انطاقته مع مدربه ف��وزي البنزرتي وحتقيق ثالث فوز على 

التوالي في مواجهة ضيفه حوريا الغيني.
ال��وداد قدم مستويات مقنعة في لقاء كايزر تشيفز اجلنوب 

أفريقي وقبلها في فوزه على بيترو أتلتيكو األجنولي.
وجنحت كتيبة البنزرتي في توجيه إنذار مبكر بأنها ستنافس 
بقوة على اللقب هذا املوسم بقيادة املهاجم أيوب الكعبي والليبي 

املوهوب مؤيد الافي والعائد احلاسم محمد أوناجم.
في املقابل، يسعى حوريا صاحب املركز الثاني برصيد 4 نقاط 
لتحقيق مفاجأة أمام ال��وداد قبل استضافة الفريق املغربي في 
غينيا بينما يلعب في نفس املجموعة كايزر تشيفز ضد بيترو 

أتلتيكو.
بلوزداد يتحدى الهال..

ومازميبي يصطدم بصن داونز
ي��دور ص��دام عربي مثير باجلزائر غ��دا اجلمعة بني شباب 
ب��ل��وزداد اجل��زائ��ري وضيفه الهال السوداني في املجموعة 
الثانية. تبدو األم��ور متكافئة بني الفريقني، فقد حصدا نقطة 
واح��دة في أول جولتني وب��ل��وزداد تلقى هزمية مريرة على يد 
صن داون��ز اجلنوب أفريقي بخماسية في اجلولة املاضية كما 
أن الهال يعاني عدم استقرار فني بعد أن أقال الصربي زوران 

مانولوفيتش وتعثر االتفاق مع املدرب املصري حماده صدقي.
على اجلانب اآلخ��ر، ستدور قمة أفريقية جديرة باملتابعة 
بني بطلني سابقني للمسابقة القارية، هما: مازميبي الكونغولي 
وضيفه صن داونز، مما يزيد من صعوبة اللقاء، وإن كانت نسخة 
مازميبي احلالية أضعف كثيرا من املعهود على عكس صن داونز.

صراع األهلي وفيتا.. ومواجهة ثأرية بني املريخ وجوميز
املجموعة األول��ى ستكون شاهدة على 
مواجهة نارية بني األهلي وضيفه فيتا 
كلوب الكونغولي في ستاد القاهرة كما 
يستضيف امل��ري��خ ال��س��ودان��ي منافسه 

سيمبا التنزاني.
األه��ل��ي اجل��ري��ح بعد خ��س��ارت��ه أم��ام 
سيمبا في تنزانيا يسعى إلى جتاوز آثار 

اخلسارة سريعا وعبور فيتا كلوب.
ويفتقد األهلي جهود العبه املخضرم 
وليد سليمان والتونسي علي معلول 
بجانب محمود كهربا املوقوف ألسباب 
تأديبية، بينما يطمع فيتا كلوب في مفاجأة 

على أرض حامل اللقب.
ويحتل ال��ف��ري��ق��ان امل��رك��زي��ن الثاني 

والثالث برصيد 3 نقاط.
أما سيمبا مع مدربه الفرنسي ديديه 
جوميز فيتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط، 
ويحل ضيفا على املريخ ال��ذي سيكون 
في مواجهة خاصة وحساسة مع مدربه 

السابق جوميز.
وي��خ��ش��ى امل���ري���خ م��ف��اج��آت امل���درب 
الفرنسي في تلك املواجهة املثيرة ال سيما 

أن��ه ت��رك الفريق األح��م��ر م��ن أج��ل قيادة 
سيمبا، قبل نحو شهر فقط.

 لقطة من مواجهة سابقة بني الزمالك والترجي

عقوبات باجلملة تقود صفقة كهربا للفشل مع األهلي
ال يفارق اس��م الاعب محمود كهربا، األزم��ات 
واملشاكل، سواء خال فترته احلالية مع األهلي، أو 

فترته السابقة مع الزمالك.
وأع��ل��ن األه��ل��ي، األرب��ع��اء، إي��ق��اف كهربا ملدة 
شهر وتغرميه 200 ألف جنيه، واكتفى بأن يبرر 

العقوبة بعدم االلتزام.
يأتي ذل��ك رغ��م أن كهربا تعهد أكثر من مرة، 
بااللتزام داخل جدران األهلي، وعدم اخلروج عن 

النص. وقال كهربا في برنامج مقالب خال شهر 
رمضان املاضي »أنا رجعت بيتي وهقعد في األهلي 

حتى لو هشيل الكرة«.
سلسلة من العقوبات

بعد ل��ق��اء ال��س��وب��ر ب��ني األه��ل��ي وال��زم��ال��ك في 
فبراير2020، قررت جلنة االنضباط باحتاد الكرة، 
إيقاف الاعب لنهاية املوسم وتغرميه 100 ألف 

جنيه، بسبب ما بدر منه بعد نهاية اللقاء، قبل أن 
تقرر جلنة االستئناف، تخفيف عقوبة اإليقاف 
إلى 10 مباريات فقط. وقع األهلي، غرامة مالية 
قدرها مليون جنيه على كهربا، بعد الواقعة التي 
شهدت مشادة بينه وبني محمد الشناوي حارس 
مرمى الفريق وسيد عبد احلفيظ مدير الكرة، وتعد 
هي الغرامة املالية األكبر التي توقع على العب في 

كهربااألهلي أو أي فريق مصري بشكل عام.


