احتاد الكرة املصري يدرس تشكيل جلنة لشغب املالعب
يدرس مجلس إدارة احتاد الكرة ،برئاسة
هاني أبو ريدة ،تشكيل جلنة خاصة بشغب
امل�لاع��ب ف��ي امل��وس��م املقبل ،تكون مختصة
بالتحقيق في وقائع الشغب واخل��روج عن
النص التي حت��دث في املباريات بداية من
اجلماهير حتى األج��ه��زة الفنية والالعبني
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ومسؤولي األندية.
يكون للجنة شغب املالعب احلق في إصدار
العقوبات ،طبقا ً لالئحة شغب املالعب التي سيتم
تعديلها قبل انطالق املوسم املقبل ،خاصة بعدما
شهد املوسم احلالي ،وحتديدا ً األسابيع األخيرة
خروج عن النص من بعض األندية سواء العبني

أو مسؤولني أو أجهزة فنية وإداري��ة والظهور
بشكل س��يء ،مما يعطي انطباعاً غير جيد عن
الدوري املصري ،إلى جانب أن مثل هذه األمور
واخل��روج عن النص مع تواجد اجلماهير في
املوسم املقبل بأعداد حضور كبيرة عن املواسم
املاضية ،قد يتسبب فى أزمة وكارثة رياضية.
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الكويت يودع كأس االحتاد اآلسيوي خيطان يعلن تشكيل اجلهازين الفني واإلداري

بعد اخلسارة أمام اجلزيرة

لقطة من مباراة الكويت واجلزيرة

خسر نادي الكويت أمام نظيره اجلزيرة
االردن��ي ضمن منافسات املجموعة الثانية
م��ن بطولة ك��أس االحت���اد االس��ي��وي لكرة
القدم بنتيجة ( )1 - 2والتي اقيمت على
استاد نادي الكويت.
وس��ج��ل ه���دف ال��ك��وي��ت ال��وح��ي��د فهد

الهاجري في الدقيقة  71فيما سجل هدفي
اجلزيرة االردني محمد زعاترة في الدقيقة
 75واحمد سامر في الدقيقة  90من ركلة
جزاء .وكانت مباراة الذهاب والتي اقيمت
في العاصمة االردنية عمان يوم  11مارس
املاضي شهدت ف��وز اجل��زي��رة بنتيجة (1

  .)0وب��ه��ذا ال��ف��وز للجزيرة االردن���ييتصدر املجموعة الثانية برصيد  16نقطة
يليه الكويت الكويتي برصيد  10نقاط ثم
النجمة البحريني بسبعة نقاط فيما يقبع
احتاد حلب السوري في املركز االخير بنقطة
يتيمة.

أعلن نادي خيطان ،عن تشكيل اجلهاز
اإلداري والفني للفريق األول لكرة القدم،
بقيادة عبد الله مزعل العتيبي ،رئيس
مجلس اإلدارة رئ��ي��س��ا جل��ه��از ال��ك��رة،
ومشاري فيحان مديرًا للفريق ،ومشعل
الدوسري إدار ًي���ا ،وفيصل عوض منسقًا
إعالميًا.
ومت اإلع�ل�ان ع��ن توقيع عقود اجلهاز

الفني بقيادة اإلسباني خوسيه كامبيلو
ويعاونه التونسي معز عبد النبي ،وعبد
الهادي شداد ،إلى جانب الهنجاري اليوش
قادوم ،مدربًا للحراس.
في سياق متصل ،تُواصل إدارة الكرة
بالتنسيق مع اجلهاز الفني ،رحلة البحث
عن العبني محليني ،ومحترفني؛ لتدعيم
ص��ف��وف ال��ف��ري��ق بشكل م��ث��ال��ي متهيدًا

للمنافسه على بطاقة التأهل للممتاز في
املوسم املقبل.
كان خيطان ،أمت صفقة واحدة بالتجديد
للمدافع البرازيلي أوتافيو سيلفا ملوسم
واح��د ،في الوقت ال��ذي استغنى فيه عن
خدمات الغاني نيكوالس كوفي ومواطنه
كوفي بواكيه إل��ى جانب األردن���ي أحمد
أسامة.

حتدي األساطير يبدأ
اليوم مبواجهة توتي
وأكوشا في «الروضان»

الدوري السعودي:
النصر حلسم اللقب ..والهالل
ينتظر هدية الباطن

تشهد دورة املرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية
لكرة القدم ،حتدي النجوم بني أسطورة روما ومنتخب إيطاليا
فرانشيسكو توتي وأسطورة الكرة النيجيرية جاي جاي
أوكوشا ضمن منافسات اليوم.
ويضم فريق توتي ،الفرنسي فينسنت كانديال العب روما
السابق ،وفرج لهيب جنم نادي الكويت ومنتخبنا الوطني
السابق ،إلى جانب جنوم الصاالت املشاركني في الدورة.
ويضم فريق أوكوشا ،النجم الليبي املعتزل طارق التائب
ونهير الشمري مدافع القادسية واملنتخب الوطني السابق ،إلى
جانب العبي الدورة .ويزور توتي الدورة للمرة األولى ،لينضم
إلى كوكبة أساطير إيطاليا الذين حلوا ضيوفًا على الدورة
في السابق ،أمثال ديل بييرو وبيرلو وكانافارو ومالديني
ونيستا .كما يزور أوكوشا الدورة للمرة األولى ،وأبدى الالعب
ترحيبه الشديد باملشاركة في مباراة حتدي النجوم خاصة أن
أسلوبه يتماشى كثيرا مع كرة الصاالت ،باعتباره من أفضل
املواهب التي أجنبتها نيجيريا والقارة السمراء.
وف��ي أول��ى مباريات ال��ي��وم التاسع ،حقق ن��ادي برقان
انتصاره األول على شركة س��دن اإلقليمية بثالثة أه��داف
لهدف ،وسجل للفائز كل من عبدالرؤوف حجوم وحمدي غيث،
وللخاسر كرمي مراد.
ورفع برقان وصيده ألربع نقاط وأصبح قريبا من انتزاع
بطاقة التأهل ،وجتمد رصيد اإلقليمية عند نقطة واحدة.
في املباراة الثانية تغلب فريق ف��روج ريبابلك على بنك
االئتمان بثنائية البرازيلي جيجي ،ليرفع الفائز رصيده ألربع
نقاط مقابل نقطة واح��دة لالئتمان .في آخر املباريات تغلب
فريق شركة الزامل للتأهيل على هوليداي إن بهدف نظيف حمل
توقيع سعد املكيمي ،ليخرج هوليداي إن بتلك الهزمية الثانية
على التوالي مبكرا من سباق التأهل.

يتطلع ن��ادي النصر حلسم لقب دوري ك��أس األمير محمد بن
سلمان ،عندما يستضيف فريق الباطن اليوم اخلميس ،في اجلولة
األخيرة من ال��دوري .استقرت رابطة الدوري السعودي على وجود
النسخة األصلية من كأس دوري األمير محمد بن سلمان في ملعب
امللك فهد الدولي الذي يستضيف لقاء النصر والباطن ،بينما ستكون
النسخة االحتياطية م��وج��ودة بإستاد جامعة امللك سعود الذي
يستضيف لقاء الهالل والشباب .ويسعى النصر للفوز بهذه املباراة
من أجل التتويج رسميا ً باللقب للمرة الثامنة في تاريخه ،واألولى له
في آخر ثالثة مواسم ،بغض النظر عن مباراة الهالل مع الشباب في
اجلولة نفسها .ويتربع النصر على صدارة جدول ترتيب املسابقة
برصيد  67نقطة ،بفارق نقطة واحدة أمام الهالل.
في املقابل ،تأكد هبوط الباطن إلى دوري الدرجة األولى ،بعد أن
جتمد رصيده عند  25نقطة في املركز قبل األخير ،عقب اخلسارة من
أحد  1-0في اجلولة املاضية.
وحرص العبو النصر على توجيه رسائل حلشد اجلماهير للمباراة
املرتقبة ،وعلى رأسهم مهاجم الفريق املغربي عبدالرزاق حمدالله،
الذي طالب بوجود  60ألف مشجع في مدرجات ملعب اللقاء.
ويدخل النصر امل��ب��اراة بصفوف مكتملة ،حيث يعول فيتوريا
على عدد من الالعبني املميزين ،في مقدمتهم النيجيري أحمد موسى،
واملغربيان نور الدين أمرابط ،وعبدالرزاق حمدالله ،الذي يحتاج
لهدفني فقط ليصبح الهداف التاريخي للمسابقة.
وسجل حمدالله  32هدفا ً هذا املوسم ،ويحتاج لهدفني لتخطي الرقم
القياسي املسجل بإسم حمزة إدريس الذي سجل  33هدفا ً.
وعلى ملعب جامعة امللك سعود بالعاصمة الرياض ،وفي نفس
توقيت مباراة النصر مع الباطن ،سيلتقي الهالل مع ضيفه الشباب.
ويتمنى الهالل تعثر النصر أمام الباطن ،على أن يفوز على الشباب
بأي نتيجة من أجل انتزاع لقب الدوري للمرة الثالث على التوالي و16
في تاريخه.

