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كاظمة يحتج على مشاركة ناصر في قبل نهائي

تأجيل نهائي كأس سمو األمير
قرر االحتاد الكويتي ،تأجيل نهائي
ك��أس سمو األم��ي��ر ،ال��ذي ك��ان مقررا
اليوم اخلميس ،على ستاد جابر ،بني
الكويت والعربي.
ول���م ي��ع��ل��ن احت����اد ال���ك���رة ،خبر
التأجيل أو أسبابه بشكل رسمي
حتى اآلن.
وكشفت بعض امل��ص��ادر ،تأجيل
امل��ب��اراة النهائية إل��ى  21سبتمبر
اجلاري.
وأش���ارت إل��ى أن ق��رار التأجيل
جاء بالتوافق مع طرفي النهائي،
من أج��ل منحهم املزيد من الوقت
لالستعداد ،وكذلك منح الفرصة
الحت��اد ال��ك��رة وال��ش��رك��ة الراعية
للتجهيز ومراسم التتويج بصورة
تعكس االهتمام ب��احل��دث الكبير

الذي يحمل اسم أمير الكويت.
,ت��ق��دم��ت إدارة ن����ادي ك��اظ��م��ة
باحتجاج إلى احتاد الكرة على خلفية
مشاركة يوسف ناصر العب الفريق
السابق املنتقل للكويت ،بصفته العب
محلي ،رغ��م أن��ه انتقل إل��ى الكويت
قادما من القادسية كالعب محترف.
وأك��د كاظمة ف��ي احتجاجه على
بطالن تسجيل الالعب في سجالت
الكويت كالعب محلي ،مطالبا بقلب
نتيجة م��ب��ارات��ه ال��ت��ي انتهت بفوز
الكويت بركالت الترجيح ( )7/8إلى
الفوز (.)0-3
وأوضح كاظمة في كتابه أن تغير
صفة ال�لاع��ب خ��ال��ف امل���ادة  74من
الئحة املسابقات ،حيث قام االحتاد
بتسجيل الالعب املرفوع طبيا خارج

فترتي التسجيل املنصوص عليهما
في املادة املذكورة ،مبا يخالف تعميم
االحتاد املتضمن مواعيد فترتي القيد.
كما أشار النادي إلى أن قيد الالعب
خالف امل���ادة  17م��ن الئحة ش��ؤون
وأوضاع الالعبني ،ألنه ال يجوز القيد
خ��ارج فترتي التسجيل ،إل��ى جانب
مخالفة البند  2من املادة  76من الئحة
املسابقات واخلاصة بتسجيل العب
ب��دال من الع��ب مصاب إصابة متنعه
من مزاولة النشاط م��دة تزيد عن 3
أشهر.
وأكد كاظمة أنه يخالف امل��ادة 71
من الئحة املسابقات اخلاصة بقيد
ال�لاع��ب املنتقل ببطاقة دول��ي��ة من
اخل���ارج حتى ول��و ل��م يكن محترفا
ويعامل معاملة الالعب احملترف.

جانب من مشاركة يوسف ناصر أمام كاظمة

دوري ابطال آسيا :النصر على مشارف التأهل
وتعادل مثير بني السد والعني
واصل املهاجم املغربي املتألق
عبد ال����رزاق حمدالله هوايته
التهديفية وسجل هدفي فريقه
ال��ن��ص��ر ال��س��ع��ودي ف��ي مرمى
سيباهان اصفهان االيراني (2-
صفر) الثالثاء في الدوحة ضمن
منافسات اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة من
املجموعة الثالثة ل��دوري ابطال
اسيا لكرة القدم ،في حني سقط
السد القطري ف��ي ف��خ التعادل
املثير مع العني االم��ارات��ي 3-3
ضمن املجموعة ذاتها.
وسجل حمدالله الهدفني في
الدقيقتني  29و.48
ورف��ع النصر رص��ي��ده إل��ى 7
نقاط مقابل  5نقاط للسد القطري
الذي تعادل مع العني اإلماراتي
 ،3-3و 3نقاط لسيباهان ونقطة
واحدة للعني.
وبات النصر في وضع اكثر من
جيد لبلوغ الدور الثاني للمسابقة
القارية.
وسيطر احل��ذر على مجريات
ال��ش��وط االول ال��ذي غابت فيه
ال���ف���رص اخل���ط���رة ح��ت��ى جنح
النصر في افتتاح باب التسجيل
م���ن رك���ل���ة ح����رة ع��ن��دم��ا لعب
األرجنتيني غونزالو مارتينيز
ك��رة عرضية س��دده��ا املغربي
عبدالرزاق حمدالله برأسه على
مي�ين احل���ارس اإلي��ران��ي بايام
نيازماند (.)29
وك��ان مارتينيز ( 27عاما)
يخوض اولى مبارياته الرسمية
ف��ي دوري االب��ط��ال ف��ي صفوف
ال��ن��ص��ر ب��ع��د ان��ت��ق��ال��ه ال��ي��ه من
صفوف اتالنتا يونايتد االميركي
االسبوع املاضي.
والح��ت فرصة أخ��رى للنصر
ملضاعفة النتيجة ول��ك��ن خالد
ال��غ��ن��ام لعب ال��ك��رة ب��ع��ي��دا ً عن
املرمى (.)34
ول����م مي���ض ع��ل��ى ان��ط�لاق��ة
ال��ش��وط الثاني س��وى دقيقتني
حتى ع��زز النصر تقدمه بهدف
ثان بعد مجهود فردي من سلطان
الغنام ال��ذي هيأ الكرة لزميله
حمدالله الذي فأطلقها قوية على
يسار نيازماند (.)48
وكاد حمدالله يسجل الهاتريك
لكنه تعثر أثناء تسديد الكرة رغم
انفراده باملرمى (.)54
وف��ي املجموعة ذاتها ،انتهت

عبد الرزاق حمدالله سجل هدفي فريقه النصر

مباراة السد والعني بتعادل مثير
.3-3
س��ج��ل اك����رم ع��ف��ي��ف ()35
واالسباني سانتي كازورال ()55
واجلزائري بغداد بوجناح ()60
اه���داف ال��س��د ،والتوغولي البا
ك��ودج��و ( )5والكازاخستاني
اس��ل�ام خ���ان ( )38وخ��وخ��ي
بوعالم ( 67باخلطأ في مرماه)
اهداف العني.
وفشل العني في حتقيق الفوز
ف��ي دور امل��ج��م��وع��ات للمباراة
التاسعة تواليا ،منذ ان جتاوز
الريان القطري  1-4في نسخة
.2018
وق����ال م���داف���ع ال��ع�ين ب��ن��در
االحبابي ان «املباريات املقبلة
ستكون وكأنها ل��ق��اءات نهائية
بالنسبة لنا ،ويجب ان ندخل كل
منها من اجل الفوز بسبب ترتيبنا
االخير».
وتابع «أشكر العبي العني على
ما قدموه ،وكنا االقرب للفوز لوال
بعض االخطاء الفردية».
من جهته ،قال حسن الهيدوس
العب السد «بدأنا املباراة بشكل

سيء ،واستطاع العني ان يستفيد
من امل��رت��دات ليسجل  3أه��داف.
منلك مباراة ثانية معه وال مجال
للتفريط فيها».
ول���م مي��ه��ل ل��ل��ع�ين اص��ح��اب
االرض س��وى  5دقائق الفتتاح
ال��ت��س��ج��ي��ل ،ب��ع��د ع��رض��ي��ة من
االنغولي ويلسون برونو سددها
كودجو مباشرة في شباك سعد
الشيب.
وسجل السد التعادل بعدما
أبعد ح��ارس العني خالد عيسى
بقدمه رأسية بيدرو ميغيل ذهبت
الى رمية متاس ،ومن نفس الكرة
ارسل الكوري اجلنوبي نام تاي
هي عرضية سددها اك��رم عفيف
على الطائر في الشباك(.)35
ولكن العني ع��اد للتقدم بعد
خمس دق��ائ��ق اث��ر ت��س��دي��دة من
بعد  30مترا السالم خان خدعت
الشيب متاما (.)38
وبدأ السد الشوط الثاني بقوة
وأص���اب النشيط عفيف القائم
( ،)48قبل ان يسجل ك��ازوال
ال��ق��ادم ال��ى الفريق القطري من
ف��ي��اري��ال ف��ي اغسطس املاضي

استقالة كارتيرون من تدريب الزمالك
قدم املدرب الفرنسي باتريس كارتيرون،
استقالته م��ن ت��دري��ب الزمالك املصري،
بشكل مفاجئ ،إلى رئيس النادي ،مرتضى
منصور.
ونشب خ�لاف ب�ين ك��ارت��ي��رون وإدارة
ال��زم��ال��ك ح��ول بعض األم���ور ،التي أدت
في النهاية إل��ى استقالة امل��درب وغيابه
عن مران أول أمس ،وال��ذي قاده أمير عبد
العزيز املدرب العام.
وأفادت بعض املصادر بوجود اجتماع
مطول داخل جدران الزمالك ،حلسم مسألة
املدير الفني للفريق األبيض ،خالل الفترة
املقبلة.
وك��ان الزمالك قد تعاقد مع باتريس
ك��ارت��ي��رون ،بعد رحيل امل��درب الصربي
ميتشو عن منصبه.

كارتيرون

التعادل مستغال متريرة بوجناح
املتقنة (.)55
وت��ق��دم ال��س��د ل��ل��م��رة االول���ى
عبر بوجناح ( ،)60لكن االثارة
اس��ت��م��رت ب��ع��دم��ا ادرك العني
التعادل اث��ر ركلة ح��رة سددها
االحبابي وحولها بوعالم باخلطأ
في مرماه (.)67
خسارة اولى للتعاون-احلق بيرسيبوليس االيراني
اخل���س���ارة االول�����ى ب��ال��ت��ع��اون
السعودي بنتيجة 1-صفر ضمن
املجموعة الثالثة.
وسجل شجاعي خليل زاده
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة
.83
وعلى الرغم من اخلسارة بقي
ال��ت��ع��اون م��ت��ص��درا للمجموعة
بفارق املواجهات املباشرة مع
ال��دح��ي��ل ال��ق��ط��ري ال���ذي تغلب
على ال��ش��ارق��ة االم��ارات��ي 1-2
في وق��ت سابق ال��ي��وم ،في حني
رفع بيرسيبوليس رصيده الى
 4نقاط.
وب��ع��د ف��ت��رة ج��س نبض بني
الفريقني دامت  20دقيقة ،كانت

الفرصة االول��ى ملدافع التعاول
البرازيلي ياغو سانتوس الذي
سدد كرة رأسية قوية مرت فوق
العارضة.
وأض���اع األس��ت��رال��ي ميتشيل
ديوك أخطر فرص الشوط األول
بعد أن م��رره ل��ه فهد الرشيدي
ال��ك��رة فسدد ال��ك��رة خطرة على
امل���رم���ى ارت��ط��م��ت ب���احل���ارس
االي��ران��ي حمد الك وم��ن ث��م في
القائم لتعود مجددا إل��ى ديوك
ال����ذي س���دده���ا م���ج���ددا ول��ك��ن
احلارس أبعدها (.)34
وم���ع ال��دق��ي��ق��ة ( ،)53ب��دأ
التعاون في التراجع ملناطقة ما
جعل فريق بيرسيبوليس يستلم
املبادرة وشن الهجمة تلو االخرى
حتى متكن مدافعه خليل زاده
من اح��راز هدف املباراة الوحيد
اثر تسديدة مستغال ركلة ركنية
(.)83
وف���ي امل��ج��م��وع��ة ذات��ه��ا ،ف��از
الدحيل القطري على الشارقة
االماراتي 1-2ز
وس���ج���ل امل���ع���ز ع��ل��ي ()41
وااليراني رامني رضائيان ()51
هدفي الدحيل ،والبرازيلي ايغور
كورونادو ( 58من ركلة جزاء)
هدف الشارقة.
وسجل املعز علي هداف كأس
آسيا  2019التقدم للدحيل بعدما
تلقى متريرة البرازيلي ادواردو
رودريغيس سددها زاحفة في
شباك احل��ارس عادل احلوسني
(.)41
واض����اف رض��ائ��ي��ان ال��ه��دف
الثاني لبطل الدوري القطري ،بعد
ركلة حرة رائعة سددها بعيدا عن
متناول احلوسني (.)51
وق��ل��ص ال���ش���ارق���ة ال��ف��ارق
بعد نيله ركلة ج��زاء اث��ر اعاقة
كورونادو من املعز علي ،سددها
الالعب البرازيلي بنفسه بنجاح
(.)59
وق����ال امل��ع��ز ع��ل��ي «ال��دح��ي��ل
اس��ت��ح��ق ال��ف��وز وق����دم م��ب��اراة
ق��ت��ال��ي��ة .جن��ح��ن��ا ف��ي ح��ص��د 3
نقاط مهمة امام فريق كنا نعرف
قوته كونه ت��وج بلقب ال��دوري
االماراتي».
وت��اب��ع »:لدينا م��ب��اراة ثانية
مع الشارقة ،وعلينا الفوز مجددا
وقطع خطوة نحو التأهل».

تعادل املقاولون مع االسماعيلي
في الدوري املصري
تعادل املقاولون العرب مع مضيفه االسماعيلي  1-1الثالثاء
ضمن منافسات اجلولة السابعة والعشرين من الدوري املصري
املمتاز لكرة القدم.
تقدم االسماعيلي عن طريق محمد سمير مدافع املقاولون العرب
باخلطأ في مرماه ( ،)7وعادل النتيجة للضيوف احمد الشيمي
(.)42
يتلك النتيجة رفع املقاولون العرب رصيده الى  48نقطة في
املركز الثالث  ،فيما رفع االسماعيلي رصيده الى  31نقطة في
املركز العاشر.
وواصل مصر املقاصة انتصاراته بفوز مستحق على ضيفه اف
سي مصر بثالثية نظيفة مبلعب املقاولون العرب.
وسجل عمرو مرعي ( )16واض��اف اإلثيوبي شيملس بيكلي
الهدف الثاني ( )2+90واختتم صالح ريكو الثالثية ()5+90
اهداف الفائز الذي حقق انتصاره الرابع تواليا.

الفرنسي كومان في احلجر بعد
مخالطته مصابا بفيروس كورونا

كومان

سيخضع جناح بايرن ميونيخ الفرنسي
كينغسلي كومان للحجر الصحي في منزله،
بعد مخالطته أح��د األشخاص املقربني إليه
املصاب بفيروس كورونا املستجد كما أعلن
النادي البافاري الثالثاء.
وسيغيب كومان مسجل الهدف الوحيد
لفريقه في نهائي دوري أبطال أوروب���ا في
مرمى باريس سان جيرمان ،عن مباراة فريقه
االفتتاحية ضد شالكه اجلمعة في ال��دوري
األمل��ان��ي .وأع��ل��ن ب��اي��رن ب��أن ك��وم��ان خضع

لفحص األحد جاءت نتيجته سلبية من دون
أن يشير إلى الوقت الذي سيمضيه الفرنسي
في احلجر.
وسيتبع كومان بالتالي تعليمات معهد
روبرت كوخ الصحي والبروتوكول الصحي
الصارم املعتمد من قبل رابطة كرة القدم في
أملانيا لدى استئناف ال��دوري منتصف مايو
خالل املوسم املاضي.
وأضاف النادي «خالل فترة احلجر الصحي
سيتابع كومان برنامجا تدريبيا خاصا».

مونبلييه يحرم ليون من صدارة
الدوري الفرنسي

لقطة من مباراة مونبلييه وليون

ح��رم مونبلييه ضيفه ليون م��ن احتالل
امل��رك��ز االول ف��ي بطولة فرنسا لكرة القدم
بفوزه عليه  1-2الثالثاء في مباراة مؤجلة من
املرحلة االولى .وسجل تيجي سافينييه هدفي
مونبلييه في الدقيقتني  38من ركلة جزاء
و ،59والهولندي ممفيس ديباي ( 82من ركلة
جزاء) هدف ليون.
وارت��ق��ى مونبلييه في املقابل ال��ى املركز
ال��س��ادس برصيد  6ن��ق��اط مقابل  4لليون
صاحب املركز احلادي عشرز
وتتصدر اندية رين وموناكو وليل برصيد
 7نقاط لكل منها.
وك��ان��ت املفاجأة ف��ي صفوف ليون ق��رار
مدربه رودي غارسيا في بدء املباراة من دون
هدافه الهولندي ممفيس ديباي في ظل تقارير
تشير ال��ى رغبة برشلونة في التعاقد معه
ليلعب باشراف مدربه السابق في منتخب
بالده رونالد كومان.
وك���ان دي��ب��اي سجل  3اه���داف حتى االن
جميعها في مرمى ديجون يتصدر بها ترتيب
الهدافني قبل ان يعزز رصيده الى  4هذا املساء.

ج��اء الشوط االول متكافئا بني الالعبني
وكانت نقطة التحول عندما احتسب احلكم
ركلة جزاء لصالح مونبلييه اثر اعاقة تعرض
لها تيجي سافانييه داخل املنطقة من قبل ليو
دوبوا سددها االول بطريقة «بانينكا» مانحا
التقدم لفريقه (.)38
وزادت مهمة ليون صعوبة في العودة
في املباراة اثر طرد العب وسطه حسام عوار
لتلقيه بطاقتني صفراوين تواليا في الدقيقتني
 43ثم  ،45ليكمل فريقه الشوط الثاني بأكلمه
بعشرة العبني .واض��اف سافانييه الهدف
الثاني ايضا لفريقه عندا استثمر كرة عرضية
فاودعها شباك البرتغالي انطوني لوبيس
( .)59والح االمل الى ليون عندما احتسب له
احلكم ركلة جزاء اثر عرقلة حارس مونبلييه
هيلتون لريان شكري داخل املنطقة ادت الى
طرد االول ،فانبرى لها ديباي الذي شارك في
الشوط الثاني بنجاح (.)82
وضغط ليون بقوة في الدقائق االخيرة
على م��رم��ى مونبلييه ف��ي محاولة الدراك
التعادل لكن من دون طائل.

