
13

بدر املطوع جنم القادسية خالل مواجهة الفحيحيل

24 العبًا في قائمة الكويت ملواجهة اإلمارات

alwasat.com.kwرياضة

مصر وجنوب إفريقيا املرشحتان 
الوحيدتان الستضافة أمم 

2019 أفريقيا 
أعلن االحتاد اإلفريقي لكرة القدم أن مصر وجنوب أفريقيا هما الدولتان 
الوحيدتان املرشحتان الستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 ب��دالً من 

الكاميرون بعد إقفال باب الترشيحات اجلمعة.
وك��ان��ت ال��دول��ت��ان أعلنتا رسميا ترشحهما اخلميس. وأغ��ل��ق باب 

الترشيحات من دون أن تتم إضافة أي دولة أخرى للقائمة.
وص��رح املتحدث باسم احت��اد كرة القدم في جنوب أفريقيا دومينيك 
تشيمهافي مساء اخلميس لوكالة فرانس برس أن بالده تقدمت رسمياً 
بطلب استضافة ك��أس األمم األفريقية 2019 التي كانت م��ق��ررة في 
الكاميرون. وك��ان االحت��اد املصري أعلن قبلها بساعات، في بيان على 
موقعه اإللكتروني اخلميس، أنه تقدم رسمياً بطلب إلى االحتاد اإلفريقي 

لتنظيم بطولة األمم اإلفريقية املقررة إقامتها في يونيو.
وأكد وزير الشباب والرياضة املصري أشرف صبحي اخلميس أن ملف 
مصر الستضافة نسخة 2019 »يلقى كامل الدعم من احلكومة املصرية 

والوزارة« حسب بيان نشره االحتاد على موقعه.
وتابع »مصر لديها القدرة على تنظيم البطولة ونتشرف بهذا األمر، 
فالشعب املصري دائماً يكون جاهزاً لتلك األمور، فنمتلك منشآت رياضية 

على أعلى مستوى، وقمنا بالفعل بتنظيم عدد من البطوالت«.
وقال رئيس االحتاد املصري لكرة القدم هاني أبو ريدة إن املالعب التي 
ستستضيف مباريات البطولة مت حتديدها في ثمانية هي إستاد القاهرة 
الدولي، إستاد السالم، الدفاع اجلوي ومالعب اجليش في برج العرب 

واالسماعيلية والسويس واالسكندرية.
كما مت حتديد مالعب التدريب وهي جهاز الرياضة العسكري واملالعب 
الفرعية في إستاد القاهرة وستاد املقاولون العرب وستاد بتروسبورت في 
العاصمة. واستضافت مصر البطولة القارية األهم على مستوى املنتخبات 

أربع مرات آخرها عام 2006.
وإذا مت اختيار جنوب إفريقيا فستكون املرة الثالثة التي تستبدل فيها 
بلًدا آخر بعد نسختي 1996 )بدالً من كينيا بعدما امتنعت األخيرة عن ذلك 

بسبب صعوبات مالية( و2013 )بدالً من ليبيا(.
وتعد جنوب إفريقيا من أكثر دول القارة تطوراً على صعيد البنى 
التحتية اخلاصة باستضافة بطوالت مهمة في كرة القدم، السيما بعدما 
أصبحت في 2010 الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي تنظم كأس 

العالم، واستضافت نسختي أمم إفريقيا 1996.
وك��ان امل��غ��رب امل��رش��ح األول الستضافة البطولة ال��ق��اري��ة، السيما 
بعد أن كان مرشحاً الستضافة نهائيات كأس العالم 2026 وال��ذي فاز 
بها الثالثي )الواليات املتحدة واملكسيك وكندا(.  إال أن وزي��ر الشباب 
والرياضة املغربي رشيد الطالبي العلمي أكد األربعاء أن املغرب لن يتقدم 
لالستضافة، األمر الذي حمل مصر على األرجح على أن تعيد التفكير في 
تنظيم احلدث بعد أن كان االحت��اد املصري لكرة القدم قد أعلن الثالثاء 

رفضه فكرة الترشح ودعمه ألي دولة عربية ترغب بذلك.
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العربي يتجاوز اجلهراء ويضرب موعدًا مع القادسية
في نصف نهائي كأس سمو ولي العهد

أعلن اجلهاز الفني للمنتخب الكويتي، بقيادة الكرواتي روميو 
جوزاك، قائمة الالعبني الذين وقع عليهم االختيار خلوض اللقاء 
التجريبي أم��ام اإلم���ارات، في 28 من الشهر اجل���اري، ضمن 

استعدادات املنتخبني خلوض االستحقاقات املقبلة.
وضمت قائمة املنتخب 24 العبا هم: »سليمان عبد الغفور 

وحميد القالف ومحمد هادي ومحمد فريح وفهد حمود وخالد 
محمد إبراهيم وعامر املعتوق وفهد الهاجري وض��اري سعيد 
وسلطان العنزي وشريدة الشريدة وحمد حربي وعبد الله 
ماوي وأحمد الظفيري ومشاري العازمي وعبد العزيز وادي 
وفواز عايض العتيبي وبدر املطوع وعلي أحمد خلف وفيصل 

زاي��د وط��الل ج��ازع وحسني امل��وس��وي ومشعل خالد وعمر 
احلبيتر.

ومن املنتظر أن يغادر األزرق إلى اإلم��ارات، اجلمعة املقبل، 
وذلك قبل قرابة أسبوع من موعد اللقاء، حيث سيقيم املنتخب 

معسكرا تدريبيا هناك حتى موعد املباراة.

ضرب العربي موعدا مع غرميه القادسية، اخلميس املقبل، في نصف 
نهائي كأس سمو ولي العهد، بعد فوزه على اجلهراء )1-0(، في ربع 
النهائي. وك��ان القادسية قد صعد إل��ى نفس ال��دور، باالنتصار على 

الفحيحيل )3-0(. وج��اء ه��دف العربي الوحيد، عن طريق مهاجمه 
ال��دول��ي، حسني امل��وس��وي، في الدقيقة 44. وشهدت امل��ب��اراة وصول 
اجلهراء، بالعديد من الفرص إلى مرمى سعود القناعي، حارس العربي، 

لكنه افتقد اللمسة األخيرة، رغم دفع مدربه الكويتي، أحمد عبد الكرمي، 
بالعديد من األوراق الهجومية. وسجل املوسوي هدف الفوز، من متابعة 

لكرة حائرة داخل منطقة اجلزاء، سددها بقوة في شباك املنافس

بطولة اخلليج التاسعة لـ »سلة املعاقني« تنطلق اليوم مبشاركة كل املنتخبات
تنطلق مساء اليوم االثنني بطولة اخلليج التاسعة 
لكرة السلة على الكراسي املتحركة للمعاقني مبشاركة 
جميع منتخبات دول مجلس التعاون اخلليجي 
وبتنظيم النادي الكويتي الرياضي للمعاقني وتستمر 

منافساتها أسبوعا.

وقال رئيس اللجنة املنظمة للبطولة رئيس النادي 
شافي الهاجري في تصريح صحافي أم��س االحد 
ان اللجنة أكملت استعداداتها اإلداري��ة والتنظيمية 
والفنية النطالق ه��ذا امللتقى الرياضي اخلليجي 
مرحبا بضيوف الكويت العبني وإداري���ني وحكاما 

واعالميني. وأض��اف الهاجري ان اللجنة املنظمة 
ستجري مساء اليوم قرعة البطولة املقامة بنظام 
ال���دوري م��ن م��رة واح���دة معربا ع��ن امله أن تظهر 
البطولة مبستوى فني عال يعكس التطور الكبير 
لرياضة سلة املعاقني في اخلليج. وأش��ار إل��ى ان 

املنتخب الكويتي مستعد متاما خل��وض البطولة 
بعد أن انهى امس معسكرا تدريبيا خارجيا اقامه 
في مدينة اسطنبول التركية مدة اسبوعني استعدادا 
للمشاركة خاض بها مباريات ودية موضحا انه ال 

يوجد اي غياب في صفوف املنتخب.

لقطة من مباراة العربي واجلهراء


