12

الجمعة  2018/9/14الموافق  4محرم  1440هـ العدد  8187السنة الثالثة والعشرون

Friday 14/9/2018 Issue No.8187 Volume 23

األسبوع الثاني لدوري المحترفين ينطلق اليوم وغدًا

"الجدعان" مرشحون لصيد "الغزالن"  ..والترجي واألمعري في لقاء متكافئ
محمود السقا

كتب محمد عراقي:
يفتت���ح الي���وم الجمعة األس���بوع
الثان���ي ل���دوري المحترفي���ن ف���ي
المحافظات الش���مالية ،باقامة ثالث
مباريات ويختتم غدًا الس���بت بثالث
مباريات اخ���رى ،وكان الدوري توقف
لمدة اس���بوعين بعد االس���بوع االول
بس���بب ارتب���اط منتخبن���ا الوطن���ي
ببرنامج مباريات ودية دولية.
وبع���د نتائ���ج االس���بوع االول من
المؤكد ان جميع االندية س���تحرص
على اللعب بكل قوة وتركيز من اجل
التحالف مع االنتصارات وتحس���ين
وضعها فهناك اندي���ة تريد تأكيد
بدايتها القوية وأخرى تريد تعوض
هزائم االسبوع االول.
وفيم���ا يأت���ي تقدي���م مفص���ل
لمباريات اليوم الجمعة وغدًا:

اليوم الجمعة
واد النيص  +االمعري
(الخضر ،الساعة )5
لقاء بين فريقين حققا بداية قوية
ف���ي االس���بوع االول ،حيث ف���از واد
النيص خارج قواعده على الظاهرية
بهدفي���ن ،واجتاز االمع���ري المكبر
بهدف ثمي���ن ومتأخ���ر ،ولهذا فان
الحرص س���يكون كبي���رًا اليوم على
محاول���ة تحقيق الف���وز الثاني على
التوالي ف���ي مش���هد إن تحقق ألي
فريق منهما س���يكون ذل���ك معناه
بداية قوية ومثالية للدوري بال ش���ك
وستعطي دفعة قوية للفريق الفائز.
واد الني���ص يبدو وضعه جيدًا هذا
الموسم معتمدًا على خبرات العبيه،
وه���و ب���دأ الموس���م بص���ورة جيدة
ومقنع���ة بوصول���ه للمرب���ع الذهبي
لبطول���ة أبو عمار وف���وزه في المباراة
االولى ف���ي الدوري عل���ى الظاهرية،
وه���و يطم���ح بقي���ادة مدرب���ه عرار
لمواصلة هذه االنتص���ارات ،ويعول
الفري���ق عل���ى واقعيته ف���ي االداء
وانضباط العبيه وخاصة في الش���ق
الدفاعي بوجود سميح وغالب يوسف
واحمد جمال ،وسيرحب الفريق اليوم
بعودة نجومه من االيقاف وهم امجد
زيدان وخضر يوسف وحازم عبد الله،
وسيش���كلون قوة اضافي���ة للفريق
النيصي ال���ذي يعتمد هجوميا على
النجوم الموهوب اشرف نعمان ومعه
المش���اكس محم���د نض���ال والواعد
فراس نعمان.
االمعري فريق جيد ومتماس���ك إلى
حد كبير بقيادة مدربه الشاب ايهاب
ابو ج���زر ،وه���و حقق المطل���وب بفوز
ثمين وصعب ومتأخر على المكبر وهو
سيحاول البناء على هذا الفوز لمواصلة
النجاح���ات معتمدًا عل���ى كتيبته من
الالعبين اصح���اب الخب���رات الطويلة
بوجود خالد مهدي وجالل ابو يوس���ف
وندي���م البرغوثي ويحيى الس���باخي
والحبيبي وهمام ابو حس���نين والواعد
عالء قمر ،وثالثي التعزيز الكس���واني
ونبيل ابو علي وصالح خطاب.

مركز بالطة  +الظاهرية
(نابلس ،الساعة )5
مب���اراة يدخلها بالطة وهو مرش���ح
قوي للفوز بالنظر لالسماء الموجودة
في الفريقين والجاهزية العامة ،وقد
حقق الفريق النابلسي تعادال خارجيا
جيدا امام ش���باب الخليل وهو يريد
تحقيق فوزه االول بش���كل مقنع الن
هدف بالطة واضح هذا الموسم بعد
التعزي���زات الكثي���رة والنوعية وهو

من لقاء أهلي الخليل وجبل المكبر في الموسم الماضي.

هالل القدس للتعويض أمام السموع العنيد والمكبر الستعادة التوازن أمام األهلي
فرسان البيرة يستدرجون "العميد" ..والديربي الكرمي يعود للواجهة من جديد
المنافسة بقوة على اللقب.
الم���درب خليف���ة الخطي���ب لديه
تش���كيلة ممي���زة م���ن الالعبين في
جمي���ع الخطوط ،فالق���وة الهجومية
تتمث���ل في خالد س���الم واب���و وردة
واردني���ة وادهم ابو رويس باس���ناد
من ع���دي خ���روب ومراد اس���ماعيل
في الوس���ط ،بينما الدفاع في عهدة
البهداري ومع���ه الزريقي او خالد ابو
بكر وظهي���ري الجنب ثائ���ر الجبور
وفادي سلبيس.
الظاهري���ة ف���ي وض���ع صعب هذا
الموس���م اداري���ا وفني���ا وماليا وقد
بدأ بخس���ارة ام���ام واد النيص وهو
س���يعمل جاه���دا في ظ���ل الظروف
الحالية على جمع اكبر قدر ممكن من
النقاط في الذهاب على امل محاولة
تغيير الوضع ايابا.
مب���اراة الي���وم صعب���ة للغاي���ة،
لذلك فالظاهرية س���يلعب بواقعية
وانضب���اط ف���ي المق���ام االول ،ومن
المهم ان يك���ون الفريق الظهراوي
متماسكا في الوسط والدفاع ليكون
لدي���ه ام���ال ف���ي الخ���روج بنتيجة
ايجابي���ة ،ويعول الغ���زالن على كل
من به���اء وري���دات وعمي���د مخارزة
وبراء البطاط والواعد محمد ابو حامد
وهالي مناع والبقية.

الموسم للمنافس���ة بقوة بعد ضمه
لعدد كبي���ر ومميز من الالعبين ،وهو
تعادل عل���ى ارضه ام���ام بالطة في
االس���بوع االول ،ويريد اليوم العودة
بف���وز ثمين يك���ون بداية لمش���وار
المنافسة بقيادة مدربه رائد عساف
ال���ذي يراهن عل���ى نجوم���ه الجدد
كش���كش وابو كرش وس���امح مراعبه
واالعسم وابو حبيب وابو خميس وابو
ناهية الى جانب فنون وابو راس وابو
سالم واالشهب البقية.
البي���رة فريق جي���د ومنضبط وهو
حق���ق بداي���ة جي���دة للغاي���ة بفوز
خارجي ثمين على مركز طولكرم وهو
يريد الي���وم مواصلة حص���د النقاط
للتقدم لالمام خاصة وهو يلعب على
ارضه وبين جمه���وره ويريد المدرب
وليد فارس من العبيه اللعب بتركيز
تام وت���وازن للخروج بنتيجة ايجابية
امام فريق جيد وقوي كالشباب.
البي���رة مهم ل���ه ان يظهر كما في
اللقاء االول منضبطا ومتماس���كا في
الدفاع بوجود موس���ى سليم وموسى
س���لمان ومحمد خلي���ل ومهند خالد
وف���ي الوس���ط بوجود محمد باس���م
وبابلو براف���و ،اما االم���ال الهجومية
فمعلقة على حس���ام زيادة والدحلة
واحمد ابو خديجة وبرافو والحويطي.

البيرة  +شباب الخليل
(ماجد اسعد ،الساعة )5

لقاءات السبت
ثقافي طولكرم  +مركز طولكرم
(نابلس ،الساعة )5

لقاء ق���وي متوق���ع بي���ن فريقين
جيدين ،فالعميد الخليلي يطمح هذا

ديربي مقدسي وساخن يأتي في

دوري العائالت المقدسية

انتصارات لفرق الديسي وبكيرات وإبداح وعديلة
القدس – بال س����بورت :افتتحت جمعية
برج اللقل����ق المجتمعي منافس����ات اليوم
ال����ـ  14م����ن دوري العائ��ل�ات المقدس����ية
الذي يقام باش����راف جمعية ب����رج اللقلق
وبرعاي����ة رجل االعم����ال مني����ر الكالوتي،
وتمي����زت مباريات أول م����ن أمس ،بحضور
ممثل����ي العائ��ل�ات المقدس����ية بش����كل
مكثف لتش����جيع العبيهم ،وظهر من بين
المش����اركين عدد من العبي الزمن الجميل،
فيما رفع فريق عائلة الغول الفتة في أرض
الملعب تحمل ص����ورة صاحب فكرة دوري
العائالت المقدس����ية االس����ير ومدرب كرة
القدم نهاد الزغير.
وكان ضي���ف ش���رف الي���وم ال���ـ  14م���ن
الدوري الش���يخ ناجح بكيرات رئيس قس���م
المخطوطات والتراث في المس���جد األقصى
المب���ارك ،الذي رافق فري���ق عائلته لحضور
مباراتهم التي جمعتهم مع عائلة الترياقي،
كما حل ضيفا على البرج رئيس ملتقى الرواد
المقدس���ي رئي���س لجنة الرياض���ة والبيئة
الفلس���طينية الرياضي جم���ال عديلة الذي
رافق فريق عائلته لحضور مباراتهم.

جانب من تبادل الدروع التقديرية.

وكرمت اللجنة الفني����ة الرياضي محمد
الترياقي "أب����و علي" إث����ر تعرضه إلصابة
خ��ل�ال مب����اراة عائلته ،وتمنت له الش����فاء
العاجل والعودة السريعة لدوري العائالت.
كما تمنت األس����رة الرياضي����ة وأعضاء
اللجن����ة الفنية للدوري الس��ل�امة للكابتن
محم����د مني����ر الغ����ول الذي حض����ر ألرض
الملع����ب لمؤازرة ومس����اندة فريق عائلته

ف����ي اليوم الثاني من إجراء عملية جراحية
ناجحة أجريت له بالكتف في مستش����فى
المقاصد الخيرية.
وفيما يلي نتائج مباريات األربعاء:
 فوز عائلة الديسي على عائلة الغول. فوز عائلة بكيرات على عائلة الترياقي. فوز عائلة إبداح على عائلة المغربي. -فوز عائلة عديلة على عائلة أبو الحالوة.

ظل تخب����ط الفريقين ،حيث خس����را
ف����ي الجول����ة االولى ،وم����ن هنا فان
الفوز س����يكون مطلبًا عزي����زًا وغاليًا
جدًا كونه س����يعيد الثقة المفقودة
للفري����ق الفائز وس����يعيد له اتزانه
ومن هنا تأتي أهمية نقاط المباراة.
العنابي يريد تعويض خس����ارته
الكبيرة والغير متوقعة أمام السموع
برباعية بعد ش����وط أول جيد وشوط
ثان����ي كارث����ي وس����يحاول الظهور
بالشكل الفني الالئق الذي ظهر به
في مباراة السوبر امام هالل القدس
وهو يلعب الي����وم وعينه على الفوز
فقط تمامًا كحال منافسه ولكن في
ظل بعض االشكاليات التي تمثلت
باس����تقالة م����درب الفري����ق محمد
شربجي ولذلك يدرك حسيب العلي
ووسيم عقاب واسامة صباح ومحمد
عثمان ومحمد هاش����م ونمر واصف
وكرم عوض واحمد قطميش ورمزي
فاخوري حجم المس����ؤولية الكبيرة
الملق����اة عل����ى عاتقه����م للخ����روج
بالنتيجة المطلوبة.
عل����ى الجان����ب اآلخ����ر ف����ان مركز
طولك����رم ه����و االخ����ر يري����د الفوز
لتصحي����ح اوضاعه عقب الخس����ارة
البيتية االولى امام البيرة بهدفين
وه����و ينظر للمب����اراة بأهمية كبيرة
بقيادة مدربه جم����ال حدايدة الذي
يريد من العبيه الظهور بشكل فني
وجماعي افضل من ذلك الذي ظهروا
عليه ام����ام البيرة س����واء دفاعيا او
هجوميًا.

يعتم����د المركز الكرم����ي هجوميًا
عل����ى المخضرم معن جم����ال ومعه
الناط����ور ومنصور مصل����ح والمعتق
فادي س����ليم ويقود ب����راء أبو ليفة
والواعد محمد الش����يخ علي أو رامي
سالم وسط المركز فيما المسؤولية
الدفاعي����ة ملقاة عل����ى عاتق كل من
ع��ل�اء ب����دران والواعد كمال س����الم
والظهيرين ياس����ين درسية وأحمد
حرب.

هالل القدس  +السموع
(فيصل ،الساعة )5
مواجهة قوية تع����د بالكثير بين
حامل اللق����ب الهاللي ال����ذي يريد
تعوي����ض خس����ارته المبك����رة امام
أهل����ي الخلي����ل بهدف وب����دء رحلة
الدفاع ع����ن اللقب بقوة والس����موع
العنيد والباحث عن مواصلة بدايته
القوية للدوري.
اله��ل�ال س����يرحب الي����وم بعودة
الثالث����ي محم����د يامي����ن ومحم����د
درويش من االصابة ومحمد ابو ميالة
من االيقاف ما س����يكون له اثر وقوة
كبيرة على تش����كيلة المدرب خضر
عبيد الذي س����يفتقد بال شك لنجمه
وهدافه عدي الدباغ الذي طرد امام
أهلي الخليل.
هجوميًا وف����ي غي����اب الدباغ فان
اآلم����ال الهجومية س����تكون معلقة
على محمد عبيد ومحمود عويس����ات
وعل����ي نعم����ة وداود غزال����ي الذين
س����يقودون خط المقدمة باس����ناد

ودعم من درويش ويامين ان شاركا
منذ البداية حسب ما يقرره الجهاز
الفني الهاللي.
الدفاع الهاللي يقوده تامر صالح
وابو مياله والظهير الطائر موس����ى
في����راوي والواع����د س����امر الجن����دي
وممكن ان يك����ون هناك دور لهاني
عبد الله في الوسط الهاللي.
الس����موع حق����ق بداي����ة مثالي����ة
بالف����وز الكبي����ر عل����ى الثقافي بعد
ان قدم ش����وط اول متواضع وش����وط
ثاني ممتاز ويهم����ه اليوم مواصلة
االندفاع����ة القوية ومواصلة النتائج
الجيدة بقيادة مدربه علي الحوامدة
ال����ذي يعول عل����ى جماعي����ة االداء
والرغب����ة ف����ي تحقي����ق النجاح����ات
بفريق سموعي مختلف بشكل كبير
عن المواسم الماضية.
هجوميًا يعول السموع على رامي
مس����المة وحس����ام ابو عواد والوافد
الجديد محمد ط����ه وخلفهم بهجت
ربع����ي وعبي����دة الهرين����ي ويب����رز
معتز النتش����ة واحمد حربي ومحمد
الحوامدة وفادي عيس����ى في قيادة
الدفاع السموعي.
يهم السموع العودة بنقاط اليوم
لمواصلة التقدم بثبات على س����لم
الترتيب وه����ذا يتطلب اداء جماعيا
مميزا ومتوازنا.

جبل المكبر  +أهلي الخليل
(الخضر ،الساعة )5
مب���اراة تع���د بالكثير م���ن القوة

والندي���ة بين أهل���ي الخليل القوي
والجاهز والمرش���ح بقوة للمنافسة
على اللق���ب وبين المكبر الس���اعي
لتعوي���ض خس���ارته القاتل���ة
والمتأخرة أمام األمعري بهدف.
المكبر لن يس���مح لنفسه بخسارة
ثانية تعقد وضعه ولذلك سيحاول
بكل ق���وة وتركيز تحقي���ق نتيجة
إيجابية رغ���م صعوب���ة المواجهة
وق���وة المناف���س ولك���ن الجه���از
الفني للمكبر س���يحث العبيه على
التركي���ز ومحاول���ة اص�ل�اح اخطاء
المب���اراة االولى وس���يكون الرهان
هجوميا على ايمن خربط وش���هاب
القنب���ر وهيثم أبو ع���رام وخلفهم
تام���ر طاطور وحس���ين عبده وزهير
ش���عبان فيما يبرز اصحاب الخبرات
سامر حجازي ورافت عياد في قيادة
الدفاع الس���احوري إلى جانب بهاء
علقم ووليد القنبر.
أهل����ي الخليل عينه عل����ى اللقب
وهو عزز صفوفه بش����كل ممتاز وفاز
على حامل اللقب في المباراة األولى
واله����دف هو مواصل����ة االنتصارات
من مباراة ألخرى بقيادة مدربه عمار
سلمان الذي يملك تشكيلة متكاملة
وممتازة من الالعبين بقيادة الحلمان
وحمادة مراعبة وهالل موسى وطارق
أب����و غنيم����ة هجوميا بينم����ا يقود
ش����ادي ش����عبان وأبو داود الوس����ط
األهالوي أمام رباع����ي الدفاع هيثم
ذيب ويزن العويوي وظهيري الجنب
الدوليين عبد الله جابر والبطاط.

ينتظره لقاء حاسم أمام شباب جباليا األسبوع المقبل

الصداقة يقترب من درع الدوري
الممتاز بعد تفوقه على الخدمات
غزة  -أس���امة أبو عيطة :اقترب الصداقة من درع بطولة دوري "جوال" الممتاز
للك���رة الطائرة ،وذلك بعدما تغلب على خدمات جباليا بثالثة أش���واط دون رد،
وذلك في اللقاء الجماهيري والمثير ،الذي جمعهما على صالة الش���هيد سعد
صايل غرب مدينة غزة.
وتاب���ع اللقاء عبد الس�ل�ام هنية عض���و المجلس األعلى للش���باب والرياضة،
ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة ف���ي المحافظات الجنوبية ،اللواء أبو عبيدة
الجراح رئيس مجلس إدارة نادي خدمات جباليا ،جمال أبو حشيش رئيس نادي
الصداق���ة ،أعضاء مجلس إدارة الناديين ،وحش���د كبير من جماهير الفريقين،
والكوادر الرياضية المحبة والعاشقة للعبة.
ونجح الصداقة بحس���م نتيجة اللقاء لصالحه بثالثية بيضاء ،جاءت نتائجها
على النحو اآلتي :األول ( ،)23/25الثاني ( ،)19/25والثالث (.)17/25
ً
وقاد اللقاء أس���امة المقيد حكمًا أول ،رجب عبيد ثانيًا ،سمير المقيد مسجال،
ومراقبو الخطوط بالل أبو س���معان ،حارث أبو العمرين ،ياس���ر أبو عبيد ،وجهاد
أبو حبل ،محمد عوكل من لجنة المسابقات ،وجمال حسونة من لجنة الحكام.
ويتبق���ى للصداقة جولة واحدة صعبة أيضًا من أجل حس���م اللقب بش���كل
رس���مي ،حيث يجب عليه الفوز بأي نتيجة أمام منافس���ه العنيد شباب جباليا،
وذلك في اللقاء الذي س���يجمعهما الثالثاء المقبل ،على صالة الش���هيد سعد

صايل ،الساعة الخامسة والنصف عصرًا.

شباب جباليا - )3( :الشجاعية)1( :

واختتمت الجولة السادسة وقبل األخيرة يوم الثالثاء بفوز شباب جباليا على
الشجاعية بثالثة أشواط لواحد ،جاءت نتائجها على النحو اآلتي:
األول ( )18/25لصال���ح الش���جاعية ،الثاني ( ،)10/25الثال���ث ( ،)14/25والرابع
( )18/25لصالح شباب جباليا.
وق���اد اللقاء حاتم حمودة حكمًا أول ،عاطف حس���ونة ثاني���ًا ،عادل أبو ركبة
ً
مس���جال ،محمد درابيه ،وحس���ن غنيم مراقبي خطوط ،مصطفى النواجحة من
لجنة المسابقات ،وأسامة المقيد من لجنة الحكام.

الكرامة - )3( :الوفاق)0( :

وتف���وق الكرامة على الوفاق بثالثة أش���واط نظيفة جاءت نتائجها عل النحو
اآلتي :األول ( ،)15/25الثاني ( ،)15/25والثالث ( )22/25لصالح الكرامة.
وقاد اللقاء محمد أبو س���عدة حكمًا أول ،جميل الزعانين ثانيًا ،أكرم السرسك
ً
مس���جال ،جهاد أبو حبل ،وياسين عوكل مراقبي خطوط ،مصطفى النواجحة من
لجنة المسابقات ،وأسامة المقيد من لجنة الحكام.

ان أول ه���دف دول���ي حققه
عدي الدباغ في مش���واره األول مع
منتخب الكرة الفلس���طيني األول
كان امام قيرغيزس���تان ،في لقاء
ودي في العاصمة القرغيزية.
ان الالع���ب البرازيل���ي "أرثر
فريدرنيخ" ،س���جل اكب���ر عدد من
االهداف على مدار التاريخ حينما
س���جل  1329هدفا ،بينما س���جل
بيليه  1281هدفا.
ان "نيمار" سجل الهدف رقم
 59ف���ي  92مب���اراة ،وبات على بعد
ثالثة أهداف من مواطنه رونالدو
صاحب الـ ( 62هدفا) ،ثاني أفضل
هداف ف���ي تاريخ "السيليس���او"
بعد االسطورة بيليه ( 77هدفا).
أن  128العب���ًا محترفًا أجنبيًا،
ينخرطون ف���ي منافس���ات دوري
كأس االمير محمد في السعودية
بعد إقرار زيادة عدد األجانب إلى
 8العبين لكل فريق.
ان االميركي "م���ارك فيلبس"
هو أفضل سباح في التاريخ ،فهو
صاحب الرقم القياس���ى في عدد
الميدالي���ات األولمبية فقد حصل
على  28ميدالية أولمبية منها 23
ميدالية ذهبية وث�ل�اث فضيات،
وبرونزيتين.
ان المالي���زي محم���د فاي���ز
صب���ري ،توج بجائزة "بوش���كاش"
ألفضل ه���دف في العال���م للعام
 2016في استفتاء االتحاد الدولي
لكرة القدم (فيفا) وذلك عن هدفه
لفريق "بينانج" في مرمى "باهانج"
في الدوري الماليزي.
ان ثالث���ة منتخبات افريقية،
فقط ،وصلت إلى ربع نهائي كأس
العال���م وهي :الكامي���رون بقيادة
"روجي���ه مي�ل�ا" في الع���ام ،1990
السنغال في العام  2002وغانا في
العام .2010
newsaqa@hotmail.com

عمومية اتحاد الكيك
بوكسينغ تجتمع غدًا
رام الل���ه – إعالم اللجن���ة األولمبية :اكد
س���مير عثامنة رئيس االتحاد الفلسطيني
للكيك بوكس���ينغ ان مجلس ادارة االتحاد
انهى كافة التحضيرات الالزمة واإلجراءات
النظامي���ة تمهي���دًا النعق���اد اجتم���اع
الجمعية العمومية السنوي بالتنسيق مع
اللجن���ة االولمبية ،والمق���رر ان تعقد يوم
الس���بت المقبل  2018/9/15الساعة الثانية
عش���رة ظهرا في مق���ر اللجن���ة االولمبية
الفلس���طينية ،من اجل النظ���ر في جدول
االعمال وفقا للبنود التالية:
 مناقش���ة التقرير االداري للس���نة المنتهيةوالمصادقة عليه.
 مناقش���ة التقري���ر المالي للس���نة المنتهيةوالمصادقة عليه.
 المصادق���ة عل���ى النظام االساس���ي الجديدلالتحاد.
 المصادقة على اللوائح الداخلية. اعتماد محاس���ب قانوني لمراجعة حس���اباتاالتحاد.
 المصادقة على استبدال اعضاء مجلس االدارةمن المحافظات الشمالية والجنوبية.
 المصادق���ة على اضاف���ة اعضاء جدد لمجلسادارة االتحاد من الشتات.
 مناقشة وضع اللعبة في المحافظات الجنوبية. -ما يستجد من اعمال.

احتجاج جماهيري فريد !
فرانكف���ورت  -د ب أ :تلق���ى المق���ر
الرئيس���ي لالتحاد األلمان���ي لكرة القدم
أع���دادًا كبيرة م���ن عبوات رقائ���ق الذرة
في احتجاج جماهي���ري فريد ضد عقوبة
محتملة بحق العب بدوري الدرجة الثالثة.
وذكر اتحاد الكرة األلماني في بيان له
عبر حس���ابه الرسمي على شبكة "تويتر"
للتواصل االجتماعي أنه تم إرسال حوالي
 700حزمة تضم أكث���ر من الف صندوق
لرقائق الذرة إلى مقر االتحاد األربعاء.
وج���اءت ه���ذه الخط���وة ف���ي أعقاب
تحقيق���ات اتحاد الكرة األلماني ضد يان
لويهامانس���رويبين العب كايزسالوترن،
وال���ذي ظه���ر غاضبا ف���ي مقابل���ة بعد
المب���اراة الت���ي تعادل فيه���ا فريقه مع
تس���فيكاو  1/1حيث ش���عر بأنه تعرض
لمعاملة غير عادلة من الحكم.
ورأى لويهامانس���رويبين أن الحك���م
كان من المفت���رض أن يتخذ قرارا صارما
بعد تعرض الالعب لضرب���ة بالكوع ،قبل
أن يسجل تس���فيكاو هدف التعادل من
ضربة جزاء في الوقت الضائع للمباراة.
وقال لويهامانس���رويبين بغضب "إذا
كان ه���ذا حكما ،ال أعرف ،عليه أن يذهب
ويعد رقائق الذرة".
واعتذر الالعب بعد ذل���ك عن حديثه،
ولكن بمجرد إع�ل�ان اتحاد الكرة األلماني
عن التحقي���ق في تلك الواقع���ة ،ابتدع
مشجع لنادي كايزرسالوترن فكرة إرسال
عبوات رقائق الذرة إلى مقر اتحاد الكرة.

